
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
нд сошшлистичкд РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Среда, 31 јануари 1968 
С к о п ј е 

Број 3 Год. XXIV 

Претплатата за 1968 год. изнесува 
55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 
(160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16. 

12. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 3|А НАЈВИ-
СОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА МОЖАТ ОПШТИ-
НИТЕ ДА ЈА УТВРДУВААТ ВИСИНАТА НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД РА-

БОТЕН ОДНОС ЗА 1968 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за највисоката граница 
до која можат општините да ја утврдат висината 
на придонесите од личниот доход од работен од-
нос за 1968 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30 јануари 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
30 јануари 1968 година. 

У. бр. 5 
31 јануари 1968 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

/ З А К О Н 
ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА МОЖАТ 

Ј ОПШТИНИТЕ ДА ЈА УТВРДУВААТ ВИСИНАТА 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД 

РАБОТЕН ОДНОС ЗА 1968 ГОДИНА 

Член 1 
Највисоката граница до која општините можат 

да ја утврдуваат висината на придонесите од ли-
чен доход од работен однос за 1968 година се опре-
делува: 

— за општинскиот придонес за личен доход 
од работен однос и општинскиот придонес за об-
разование 'од личен доход на 6,5%; и 

— за основниот придонес за здравствено оси-
гурување на 5,6% од основицата на која се пре-
сметуваат тие придонеси. 

Член 2 
Овој загсон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1968 година. 

13. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДОДАТЕН ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за воведување Републички 
додатен данок на промет на стоки на мало, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30 јануари 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
30 јануари 1968 година. 

У. бр. 4 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Василев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДОДА-
ТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО 

Член 1 
Во Законот за воведување републички дода-

тен данок на промет на стоки на мало („Службен 
весник на СРМ", бр. 37/66) во член 1 се додава 
став 2, кој гласи: 

„По исклучок од претходниот став републич-
киот додатен данок на промет во 1968 година ке 
се наплатува по стопа од 2,5%. Приходите што 
ќе се остварат по стопати поголема од 1,5% ке 
се користат за отстранување последиците пред-
извикани со земјотресот од 30 ноември 1967 го-
дина вт) Општината Дебар". 

Член 2 
Член 2 се менува и гласи: 
„Приходите што ќе се остварат од данокот но 

член 1 став 1 од овој закон се отстапуваат на 
Републичката заедница на образованието и вос-
питувањето. 

Приходите од данокот што ќе се остварат во 
1968 година по стопа поголема од 1,5%, според 
одредбите на став 2 од претходниот член, ќе се 
уплатуваат на посебна сметка на Општината Де-
бар. 

Начинот на користењето на средствата од прет-
ходниот став ќе се уреди со посебен републички 
закон". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија" а ќе се при-
менува од 1 февруари 1968 година. 
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14. 
Брз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ФОРМИРАЊЕ, УПОТРЕБА И РАСПОЛАГАЊЕ СО 
СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за формирање, употреба и 
располагање со средствата за заеднички резерви 
на стопанските организации, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор одржана на 30 јануари 1968 година и 
на седницата на Стопанскиот собор одржана на 
30 јануари 1968 година. 

У. бр. 3 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Васи лев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ФОРМИРАЊЕ, УПОТРЕБА И РАС-
ПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКИ 
РЕЗЕРВИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Законот за формирање, употреба и распо-

лагање со средствата за заеднички резерви на сто-
панските организации („Службен весник на НРМ", 
бр. 24/61 и „Службен весник на СРМ", бр. 15/65), 
член 2 се менува и гласи: 

„Средствата за заеднички резерви на стопан-
ските организации во Социјалистичка Република 
Македонија се образуваат по стопа до 5% од 
определената основица". 

Член 2 
По членот 2 се додава нов член 2а кој гласи: 
„Републичките средства за заедничка резерви 

се образуваат по стопа од 0,75% од определената 
основица". - • 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1968 го-
дина. 

15. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАН-
СИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ НА ОПШТЕС-

ТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Се прогласува Законот за финансирање опреде-
лени форми на општествена заштита на децата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата, на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 29 јануари 1968 го-
дина и на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 30 јануари 1968 година. 

У. бр. 6 
31 јануари 1968 година 

Скопје 

З А К О Н ^ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ФОРМИ 
НА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Општествената заштита на децата, предвидена со 

овој закон, опфаќа определени форми на органи-
низирано подигање и згрижување на децата (не-
посредна детска заштита) и постојано дополнително 
парично примање на семејствата на работниците со 
деца (додаток на деца). 

Член 2 
Непосредната детска заштита се обезбедува спо-

ред потребите и расположивите средства. 
Додатокот на деца се обезбедува за децата на 

работниците во зависност од приходите на дома-
ќинството, бројот на децата и другите услови опре-
делени со овој закон. 

Член 3 
Општествената заштита на децата се засновува 

врз начелата на заемност и солидарност на работни-
ците и други лица во обезбедувањето средства за 
остварување правата и се организира и спроведува 
врз начелата на општественото управување, во со-
гласност со одредбите на овој закон и прописите до-
несени врз основа на него. 

Член 4 
Средствата за финансирање на непосредната 

детска заштита и додатокот на деца се обезбедуваат 
од придонесот за непосредна детска заштита и до-
даток на деца (придонес). 

Средствата за непосредна детска заштита се 
обезбедуваат и од други извори определени со овој 
закон. 

Член 5 
Финансирањето на непосредната детска заштита 

и додатокот на деца се врши од посебни фондови. 

И. НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА 

Член 6 
Непосредната детска заштита во смисла на овој 

закон опфаќа организирано згрижување на децата 
преку обезбедување на дневен престој на децата 
од предучилишна возраст, создавање услови за цело-
дневен престој на децата во основните училишта, 
обезбедување општествена исхрана, одмор и рекре-
ација како и други форми на непосредна детска 
заштита. 

Член 7 
Општинското собрание ги определува приори-

тетните видови на непосредна детска заштита од 
претходниот член. 

Член 8 
Непосредната детска заштита се организира и 

спроведува во установите основани за таа цел (дет-
ски јасли, градинки, одморалишта, кујни за опште-
ствена исхрана и слично) или во работните и други 
организации. 

III. ДОДАТОК НА ДЕЦА 

1. Корисници на додаток на деца 
Член 9 

Со право на додаток на деца под условите пред-
видени со овој закон се здобиваат: 

1. работниците што работат со полно работно 
време, односно со него изедначено работно време; 

2. членовите на претставничките тела и нивните 
органи на постојани должности и избрани лица на 
постојани должности во општествените организации, 
стручни здруженија, комори и други организации, 
ако им е тоа единствено или главно занимање и 
ако примаат постојана награда за својата работа; 

Претседател 
ча Собранието на СРМ, 

Мито Хаџи Василев, с.р. 
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3. корисниците на инвалидска и старосна пен-
зија, децата корисници на семејна пензија според 
прописите за инвалидското и пензиското осигурува-
ње, инвалидите на трудот — уживателите на мате-
ријално обезбедување или привремен надоместок 
според прописите за инвалидското осигурување, кои 
тоа право го остваруваат на сметка на Фондот за 
инвалидско и пензиско осигурување на Републич-
ката заедница на социјалното осигурување. 

Член 10 
Како работници во смисла на став 1 точка 1 од 

претходниот член се сметаат и членовите на занает-
чиските задруги како и членовите на рибарските 
задруги, на кои работата во задругата им е един-
ствено или главно занимање, доколку по тој основ 
имат право на социјално осигурување. 

Член 11 
Работниците од член 9 точка 1 и 2 и од член 

10 на овој закон, имаат право на додаток на деца 
по престанокот на работата, кога привремено се на-
оѓаат надвор од работниот однос и тоа: 

1. за времето додека користат паричен надомес-
ток според прописите за организацијата и финан-
сирањето на запослувањето; 

2. за време на служењето на задолжителниот 
воен срок во Југословенската народна армија, ако 
до одењето во армија биле во работен однос. 

Член 12 
Југословенските државјани што се на работа 

во странство во служба ка ј југословенски државни 
органи, установи и стопански организации или во 
други служби, според овластувањето дадено врз ос-
нова на посебни прописи, имаат право на додаток 
на деца според овој закон само за децата што ж и -
веат на територијата на СФРЈ. 

Југословенските државјани што се на работа 
кај странски работодатели немаат право на додаток 
на деца, освен ако тоа со меѓународна спогодба или 
со посебни прописи не е поинаку регулирано. 

Член 13 
На странски државјани им припаѓа право на 

додаток на деца под исти услови како и на југо-
словенските државјани ако се: 

1. во работен однос ка ј југословенски државни 
органи, работни или други организации или работо-
датели; 

2. во служба на меѓународни организации или 
установи на странски дипломатски или конзуларни 
претставништва или во лична служба на странски 
државјани што уживаат дипломатски имунитет, под 
услов такво право да е предвидено со меѓународен 
договор. 

На странски државјани им припаѓа право на до-
даток на деца само за децата што живеат со нив на 
територијата на Југославија, ако со меѓународен до-
говор не е поинаку определено. 

Член 14 
Додаток на деца им припаѓа на сите деца што 

корисникот фактички ги издржува и тоа за деца 
родени во брак или вон брак, усвоени деца и пас-
торчиња, како и за внучиња и други деца без ро-
дители земени на издржување. 

За внучињата и децата земени на издржување 
додаток припаѓа и кога тие имаат родители, ако 
родителите им се наполно или трајно неспособни 
за стопанисување, ако се на издржување на казна, 
или ако им е одземено родителското право, ако 
ја напуштиле земјата односно им е непознато место-
то на живеење, а родителите и децата немаат имот 
или приход од кој децата можат да се издржуваат. 

Член 15 
Додаток на деца припаѓа до навршени петна-

есет години од животот на детето, а по таа возраст 
само за деца што се на школување и за деца трајно 
неспособни за работа под условите предвидени со 
овој закон. 

Член 16 
За деца што се наоѓаат на редовно школување 

во средни училишта, додаток припаѓа до крајот на 
пропишаното редовно школување, а најдолго до 
крајот на календарската година во која детето на-
вршува 19 години од животот. За деца што се на-
оѓаат на школување во средни училишта во кои 
условот за упис во тие училишта е училишна под-
готовка повисока од основната, а редовното школу-
вање во таквото средно училиште трае подолго 
од две години, додаток на деца припаѓа и по исте-
кот на календарската година во која детето на-
вршува 19 години од животот. Додаток припаѓа нај-
многу за онолку време, колку што трае пропишаниот 
срок за редовно школување во односните средни 
училишта. 

За децата што се наоѓаат во специјални училиш-
та или во специјални одделенија во основни учи-
лишта, додаток припаѓа независно од возраста, се 
додека се редовни ученици во тие училишта односно 
одделенија. 

Член 17 
За деца ученици во стопанство и ученици во 

стручни училишта со практична обука додаток при-
паѓа до крајот на редовното учење во стопанството 
односно до завршувањето на стручното школување, 
но најдолго до крајот на календарската го-
дина во која детето навршува 19 години од жи-
вотот. 

За учениците во стопанството додаток припаѓа 
и во случај кога детето не посетува стручно учи-
лиште поради тоа што такво нема во местото каде 
што работи или затоа што има училишна подготов-
ка, поради која се ослободува од посетување на 
стручно училиште. 

За учениците во стопанството кои не можат да се 
запишат во стручно училиште поради тоа што до-
говорот за учење е склучен по почетокот на учеб-
ната година, додаток на деца припаѓа до истекот 
на таа учебна година. 

За учениците во стопанството, на кои без нивна 
вина ќе им престане ученичкиот однос во текот на 
учебната година, додаток им припаѓа до крајот на 
таа учебна година, ако во срок од триесет дена по 
престанокот на ученичкиот однос се пријават к а ј 
надлежниот завод за запослување со цел за заклу-
чување на нов договор за учење. 

Член 18 
За деца што се наоѓаат на редовно школување 

во високошколски установи, додаток припаѓа за 
онолку учебни години, колку што трае школува-
њето утврдено со статутот на високошколската ус-
танова, сметано од запишувањето, но најмногу до 
навршени 26 години од животот. 

Додаток на деца од претходниот став припаѓа 
под услов децата редовно да ги запишуваат семес-
трите, според статутот на високошколската уста-
нова. 

За студенти кои не можат да го запишат на-
редниот семестар поради тоа што не ги положиле 
сите испити предвидени со статутот на високошкол-
ската установа, не им се исплатува додаток ца деца 
додека не го запишат наредниот семестар. 

Додаток на деца му припаѓа и на студент кој 
во текот на студиите ќе премине во друга високо-
школска установа, односно друг отсек во иста ви-
сокошколска установа и тоа за онолку учебни го-
дини, колку што траат студиите во новата високо-
школска установа, сметајќи од запишувањето во 
првата високошколска установа. 

Член 19 
Додаток на деца за деца на редовно школува-

ње се исплатува и за време на училишниот распуст. 

Член 20 
Додаток на деца припаѓа и за времето додека 

детето поради болест е спречено редовно да го по-
сетува училиштето, односно редовно да полага ис-
пити и запишува семестри. 
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За деца кои по престанок на боледувањето ќе 
продолжат со редовното школување, а поради дол-
гото боледување не се во можност школувањето да 
го завршат во редовниот срок, додатокот се исплату-
ва и по истекот на годините до кои припаѓа дода-
токот и тоа за онолку време колку што детето из-
губило од редовното школување поради одобреното 
болување. 

За деца кои наполно и трајно или за подолго 
од една година ќе станат неспособни за работа пред 
на вршените 15 години од животот или за време на 
редовното школување, исплатата на додатокот на 
деца се продолжува за сето време на траењето на 
оваа неспособност, која се утврдува со оцена, наод 
и мислење на Инвалидската комисија при Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување. 

Член 21 
За дете, на кое општествената заедница за вре-

ме на школувањето му обезбедува бесплатно издр-
жување, не се исплатува додаток на деца за тоа 
време. 

Член 22 
Со стапувањето на дете во брак престанува пра-

вото на додаток на тоа дете и тоа со истекот на 
месецот во кој е склучен бракот. 

2. Услови за здобивање право на 
додаток на деца 

Член 23 
Право на додаток на деца им припаѓа на ли-

цата предвидени во член 9, точка 1 и 2, член 10, 11, 
12 и 13 од овој закон, ако го исполнуваат условот 
за претходен стаж за здобивање додаток на деца од 
најмалку 12 месеци непрекинато или 20 месеци со 
прекини во последните две години, поминати во ра-
ботен однос или на друга работа по кој основ се 
осигурени. 

На лицата од член 9 точка 3 на овој закон пра-
во на додаток на деца им припаѓа од денот на 
здобивањето својство на корисник на пензија од-
носно инвалид на трудот. 

Самохран родител се здобива со право на дода-
ток на деца независно од должината на стажот за 
здобивање право на додаток на деца предвиден во 
став 1 на овој член. 

Во стаж за здобивање право на додаток на деца 
се признава времето кое, според прописите за пен-
зиското осигурување, се признава како стаж на оси-
гурување. 

Член 24 
Кога работникот се наоѓа на отслужување на во-

ениот срок во ЈНА, а неговиот брачен другар стапи 
во работен однос или се пријави ка ј органот на 
службата за запослување, на брачниот другар во 
стаж за здобивање право на додаток на деца му 
се смета и времето на работникот што го поминал 
во работен однос до стапувањето на отслужување 
на воениот срок, ако до стапувањето на брачниот 
другар во работен однос односно до поднесувањето 
на пријавата к а ј органот на службата за заложу-
вање не поминало повеќе од два месеци. 

Член 25 
Ако брачниот другар на работник кој наполно 

или трајно станал неспособен за работа (инвалид од 
I категорија) се пријави к а ј органот на службата за 
запослување или стапи во работен однос пред ра-
ботникот да се здобие со право на инвалидска пен-
зија или умре пред навршувањето на пензискиот 
стаж, пропишан за здобивање право на семејна пен-
зија, на брачниот другар му се засметува во стаж 
за здобивање право на додаток на деца и времето 
на заболувањето на работникот, ако од настапу-
вањето на предвидените околности до стапувањето 
на брачниот другар во работен однос или до при-
јавувањето за запослување не поминало повеќе од 
два месеца. 

Член 26 
Се смета дека стажот за здобивање право на 

додаток на деца не е прекинат во случај на пре-
минување од еден работен однос во друг или про-
мена на основот на осигурувањето во срок од 30 дена 
како и во други случаи кои според прописите за 
работните односи не се сметаат за прекин на работ-
ниот однос. 

Не се смета за прекин на стажот од став 1 на 
овој член, времето поминато надвор од работниот 
однос ако работникот: 

— примал материјално обезбедување во врска 
со професионална рехабилитација или привремен 
надоместок до запослувањето, според прописите на 
инвалидското осигурување, односно примал инва-
лидска пензија; 

— уредно се пријавувал ка ј органот на службата 
за запослување, а пријавата е поднесена во срок од 
30 дена по престанокот на работниот однос; 

— е н а отслужување на воениот срок или на во-
ена вежба во ЈНА. 

Член 27 
Право на додаток на деца се здобива во завис-

ност од висината на вкупниот приход на домаќин-
ството на корисникот на правото, освен приходите 
што се изземаат во смисла на став 2 од овој член. 

Во вкупниот приход на домаќинството, не влегу-
ваат: инвалиднината за телесно оштетување, дода-
токот за помош и нега од друго лице според про-

п и с и т е за инвалидското осигурување, додатокот на 
деца што им припаѓа на некои од членовите на се-
мејството на корисникот, ниту другите негови при-
мања или примања на членовите на неговото дома-
ќинство за кои, според посебни прописи со кои се 
установува одделно примање, е изречно предвидено 
дека не се земаат предвид при утврдувањето имот-
ната состојба на домаќинството. 

Член 28 
Правото на додаток на деца се здобива само 

по еден основ. 
Член 29 

Право на додаток на деца припаѓа ако прихо-
дот по член на домаќинството на корисникот (цен-
зусот на приходите) не го надминува износот од: 

1. 350 динари месечно по основ од работен од-
нос или по основ на социјално осигурување; 

2. 90 динари годишно од земјоделска дејност; 
3. 100 динари месечно од самостојна дејност 

(приходи од самостојно вршење на занаетчиски и 
други стопански дејности и од самостојно вршење 
на интелектуални услуги), од доход од имот под-
ложен на данок (приход од згради, приход од имот 
и имотни права и други дополнителни приходи), 
освен кога дејноста самостојно ја врши брачниот 
другар на корисникот на правото на додаток за 
деца, во кој случај не припаѓа правото на додаток 
на деца. 

Ако еден од родителите на децата за кои се 
бара признавање право на додаток на деца е на 
работа во странство, ка ј странски работодател, ќе 
се смета дека приходот на домаќинството го над-
минува износот од точка 1. од претходниот став. 

Член 30 
Месечниот износ на личниот доход и другите 

примања цо основ на работен однос односно работа 
со полно работно време, се утврдува според изно-
сите што корисникот или членот на неговото до-
маќинство ги примал во претходната календарска 
година. 

За примањата што не се опфатени со претход-
ниот став, цензусот на приходите се утврдува на 
следниот начин: 

1. за пензиите, надоместоците и другите при-
мања од социјалното осигурување се зема месеч-
ниот износ на тие примања што припаѓале во ме-
сец декември на претходната година, а ако правото 
е признаено во тековната година месечниот износ 
на примањата, според решението со кое се утврдува 
правото; 
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2. за приходи од земјоделска дејност се зема ка-
тастарскиот приход што служел како основица за 
утврдување на придонесот од личен доход од земјо-
делска дејност во претходната година, при што не 
се зема предвид приходот од обработени куќни дво-
рови со површина до 500 м2; 

3. за приходите од самостојна дејност и за дру-
гите дополнителни приходи се зема месечниот из-
нос на приходот подложен на даноци и придонеси 
според основицата за плаќање данок, односно при-
донес од претходната година поделено со дванаесет. 
Ако придонесот се плаќа во годишен паушален из-
нос или во процент, како месечен износ се зема 
една дванаесетина од износот според кој е опре-
делен придонесот; 

4. приходот на работникот за работа подолга 
од полното работно време, кој не е во согласност 
со одредбите од член 44 и 46 од основниот закон 
за работните односи и примањата по основ на гра-
ѓа нскоправен однос, се сметаат како личен доход; 

5. ако корисникот на правото или членовите на 
неговото домаќинство имаат истовремено приходи 
од два или повеќе основи предвидени во член 29 
од овој закон, цензусот на приходите се утврдува 
на тој начин што сите приходи се сведуваат на при-
ходи од личен доход од работен однос и тоа: 

а) приходот од земјоделска дејност се сведува 
на приход од личен доход од работен однос кога 
годишниот катастарски приход на корисникот и 
членовите на неговото домаќинство се помножува 
со 10; 

б) приходот од самостојна дејност се сведува 
на приход од личен доход од работен однос кога 
годишниот износ на основицата што служи за пла-
ќање придонес од личен доход од самостојна дејност 
се помножува со 3; и 

в) приходот од другите дополнителни примања 
предвидени во член 29 став 1 точка 3 од овој закон 
според висината се сметаат како приходи од личен 
доход од работен однос. 

Член 31 
Кога корисникот или член на неговото семејство 

во текот на годината ќе стапи во работен однос или 
ќе започне да врши самостојна дејност односно да 
остварува други дополнителни приходи, во цензу-
сот на приходи за утврдување на правото на дода-
ток на деца се зема аконтацијата на личниот доход 
од првиот полн месец на работниот однос, односно 
висината на основицата според која е утврдена акон-
тацијата на придонесот односно данокот, која се 
дели со бројот на месеците во тековната година за 
која е извршен разрезот. 

Член 32 
При утврдувањето на вкупниот приход на до-

маќинството се зема предвид и делот од катастар-
скиот приход од земјоделска дејност од сопственич-
киот дел на земјоделскиот имот односно со наслед-
ничкиот дел на нерасправената оставина, кој според 
наследното право му припаѓа на тоа лице, без ог-
лед дали корисникот или членовите на неговото по-
тесно семејство живеат на тој имот и без оглед 
дали тие го користат сосопственичкиот односно со-
наследничкиот дел од имотот и приходите. 

Член 33 
Кога корисникот на додатокот на деца или чле-

новите на неговото потесно семејство живеат на 
земјоделски имот на сродници (браќа и сестри, ро-
дители, усвоители, очув, маќеа, свекор и свекрва, 
тест и тешта, дедо и баба), за определување на 
вкупниот приход по член на домаќинството се зема 
сразмерниот дел на катастарскиот приход од тој 
имот што отпаѓа на корисникот заедно со неговото 
потесно семејство. 

Сразмерниот дел на катастарскиот приход од 
претходниот став се утврдува така што целокупниот 
катастарски приход се дели на онолку еднакви де-
лови, колку што има сродници кои, според пропи-
сите за наследување, доаѓаат предвид како законски 

наследници ако живеат на имотот, вклучувајќи го 
и сопственикот на имотот. 

Член 34 
При утврдувањето цензусот на приходите не се 

земаат предвид привремените односно постојаните 
ослободувања и олеснувања во извршувањето на об-
врските за плаќање придонеси од личен доход и да-
ноци на граѓаните. 

Член 35 
Кога ќе отпаднат фактите што ќе ги изменат 

околностите на имотната состојба што го исклучу-
ваат правото на додаток на деца или поради кои на 
корисникот му припаѓа намален износ на додаток 
во смисла на одредбите на овој закон, што мора 
да биде утврдено со акт на надлежниот државен 
орган односно организација, корисникот се здобива 
со право на додаток, односно тој му се зголемува 
или намалува од првиот ден на наредниот месец 
и тоа: 

1. во случај на отуѓување (продажба, замена, 
подарок) на имотот или на дел од имотот, според 
поднесената пријава до надлежниот орган (ка-
тастар) ; 

2. во случај на неприфаќање на наследство од-
носно наследен дел — од денот на смртта на 
оставителот; 

3. во случај' на откажување на наследство 
односно наследен дел од имот во полза на опре-
делен друг наследник — од денот на давањето на 
наследничката изјава; 

4. во случај на експропријација на имот или 
дел од имот — по преземањето на имотот од стра-
на на оној во чија полза е извршена експропри-
јацијата; 

5. во случај на напуштање на земјоделски 
имот на сродник — по фактичкото напуштање 
на имотот; 

6. во случај на престанок или почеток на вр-
шење на приватна професионална дејност — по 
бришењето или запишувањето во регистарот на 
самостојните дејности; 

7. во случај на престанок на правото на при-
ход по основ на работен однос — од престанокот 
на правото; 

8. во случај изградба на зграда на земјиште 
кое е обложено со катастарски приход — од де-
нот на издавањето на градежната дозвола. 

Кога имотната состојба на корисникот на до-
датокот на деца или на членовите на неговото 
домаќинство ќе се измени во тек на користењето 
на правото ќе се здобијат со земјоделски имот, или 
ќе започнат да вршат самостојна дејност, или ќе 
се здобијат со приход од работен однос, проме-
ната во имотната состојба влијае од првиот ден 
на наредниот месец. 

Член 36 
Домаќинството на корисникот на додатокот на 

деца го сочинуваат брачниот другар, децата на 
корисникот родени во брак или вон брак, усвое-
ните деца и пасторчиња што корисникот или не-
говиот брачен другар фактички ги^ издржува, де-
цата без родители (внучиња, браќа и сестри и 
други: деца) кои корисникот или неговиот брачен 
другар ги зел на издржување, ако се без обата 
родитела или ако имаат еден или двајца роди-
тели, а тие се наполно и трајно неспособни за 
работа и родителите на корисникот и неговиот 
брачен другар (татко и мајка, тест и тешта, очув 
и маќеа и усвоител) к^и корисникот и неговиот 
брачен другар ги издржуваат. 

Ќ е се смета дека корисникот не ги издржува 
лицата од претходниот став ако тие не се во ра-
ботен однос или вршат самостојна дејност или ако 
имаат сопствени приходи преку износот опреде-
лен со Законот за условите под кои се смета дека 
осигуреникот издржува членови на семејството и 
дека членот на семејството нема сопствени приходи 
доволни за издржување („Службен весник на 
СРМ" бр. 37/66), 
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3. Висина на додатокот на деца 

Член 37 
Корисниците на правото на додаток на деца се 

распоредуваат во зависност од висината на вкуп-
ниот приход на домаќинството на корисникот и. 
тоа во: 

1. I цензусна група — ако приходот по член на 
домаќинството од работен однос не го надминуваат 
износот од 250 динари месечно, а домаќинството 
нема никакви други приходи; 

2. II цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на домаќинството на корисникот изнесува од 
251—ЗОО динари месечно1; и 

3. ЈП цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на домаќинството на корисникот изнесува од 
301—350 динари месечно. 

Член 38 
Додатокот на деца за корисниците изнесува: 
1. за I цензусна група: 
— за прво дете 50,00 динари месечно 
— за второ дете 48,75 динари месечно 
— за трето дете 47,50 динари месечно 
за секое натамошно дете, 40,00 динари ме-

сечно. 
2. за II цензусна група: 
— за прво дете 35,00 динари месечно 
— за второ дете 34,10 динари месечно 
— за трето дете 32,25 динари месечно 
— за секое натамошно дете 28,00 динари ме-

сечно. 
3. за III цензусна група: 
— за прво дете 20,00 динари месечно 
— за второ дете 19,50 динари месечно 
— за трето дете 19,00 динари месечно 
— за секое натамошно дете 16,00 динари ме-

сечно. 

4. Постапка за остварување правото на додаток 
на деца 

Член 39 
Постапката за остварување правото на додаток 

на деца се покренува по барање од странката. Ба -
рањето, со потребните докази, се поднесува до ор-
ганот надлежен за решавање непосредно или преку 
организацијата каде што работи работникот. 

За правото на додаток на деца во прва степен 
решава комуналниот завод за социјално осигурува-
ње, односно неговата филијала, ако тој' ја овласти. 

За правото на додаток на деца во прва степен 
може да решава и работната организација која 
има најмалку 2,000 работници, доколку склучи до-
говор со Републичкиот фонд за додаток на деца. 

Против првостепеното решение се поднесува 
жалба до Републичкиот завод за социјално осигу-
рување (Републичка завод). 

Член 40 
Републичкиот завод врши ревизија на прво-

степените решенија за правата на додаток на де-
ца во обем и на начин што ќе го определи Управ-
ниот одбор на Фондот за додаток на деца. 

Ревизијата на решението во смисла на прет-
ходниот став не го одлага извршувањето на ре-
шението. 

Ако против првостепеното решение е изјавена 
жалба, за ревизијата и жалбата се решава со 
истото решение. 

Член 41 
При вршењето на ревизијата Републичкиот за-

вод може на првостепеното решение да даде со-
гласност, да го (измени, или да го поништи од-
носно укине. 

Органот односно организацијата чие решение 
во ревизија е поништено или укинато, донесува 
ново првостепено решение. 

Новото првостепено решение подлежи на ре-
визија во која се испитува само дали новото ре-
шение е во согласност со причините порад рј кои 
поранешното првостепено решение е поништено или 
укинато. 

Член 42 
Решението па Републичкиот завод донесено 

во втора степен како и решението на тој Завод 
донесено при вршењето на ревизија, ако со него 
се изменува првостепеното решение, имаат свој-
ство на управен акт. 

Член 43 
Ако корисникот на додаток на деца во текот 

на користењето на правото премине од еден ра-
ботен однос во друг односно го промет! местото 
на живеењето не се донесува ново решение, туку 
исплатата се продолжува врз основа на посебен 
акт за продолжување на исплатата. 

Член 44 
Уверенијата односно потврдата за приходите 

од член 26 од овој' закон за корисникот на дода-
токот на деца и членовите на неговото домаќин-
ство ги издаваат работните организации к а ј кои 
тие се запослени односно органите што за тоа 
водат евиденција, како и надлежните органи на 
управата на општинските собранија. 

Републичкиот секретар за финансии ќе донесе 
поблиски прописи за издавање исправи <од прет-
ходниот став. 

Член 45 
Корисникот на додаток на деца е должен на 

органот надлежен за донесување на решението 
да ја пријави секоја промена што влијае врз 
правото на додатокот на деца или врз намалува-
њето износот на додатокот во срок од 15 дена од 
настанатата промена. 

Член 46 
Во постапката за решавање по правото на до-

даток на деца, се применуваат одредбите од За -
конот за општата управна постапка, доколку со 
овој закон не е поинаку определено. 

5. Исплатување додатокот на деца 

Член 47 
Додатокот на деца како и зголемувањето до-

датокот на деца, може да се оствари најмногу за 
3 месеци наназад од поднесеното барање, не сме-
тајќи го месецот во кој тоа е поднесено. 

Член 48 
Исплатата на додаток на деца започнува од 

првиот ден на наредниот месец по здобивањето на 
правото, а ако правото се здобие првиот ден во 
месецот, од тој ден. 

Исплатата на додаток на деца се врши во опре-
делени износи заедно со исплатата на личниот 
дохо;1: односно на другите примања од работен 
однос или социјално осигурување. 

Дневниот износ на додаток на деца се опре-
делува на тој начин што месечниот износ на до-
датокот се дели со 26, без оглед на тоа колку 
работни дена има во месецот и добиениот износ 
се заокружува во цели динари, така што износот 
до 50 пари не се зема предвид, а износот над 50 
пари се смета како цел динар. 

Член 49 
Додатокот на деца се пресметува и им се ис-

платува на корисниците за сите денови поминати 
на работа со полно работно време и со него из-
едначеното работно време, како и за другите де-
нови за кои припаѓа полн или делум!ичен надо-
месток на личниот доход според посебни прописи. 

Член 50 
Ако обата брачни другари имаат право на до-

даток на деца, тие можат да се спогодат кој од 
нив ќе го прима додатокот. 
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Ако и двата брачни другари имаат право на 
додаток на деца, а еден од нив или обата имаат 
деца кои не се заеднички, секој родител може са-
мостојно да остварува право на додаток за своите 
деца што не се заеднички. 

Ако брачните другара што имаат право на 
додаток на деца живеат одделно, на секого од 
нив му припаѓа додаток, за оние деца што се 
наоѓаат ка ј него на издржување. 

Во случај на одвоен живот на родителите, до-
датокот на деца му се исплатува на родителот ка ј 
кого се децата на издржување, без оглед на тоа 
дали тој родител може да има својство на ко-
рисник на додаток на деца и дали другиот ро-
дител, кој има право на додаток, е должен да 
плаќа издршка за тоа дете. 

Член 51 
Ако се установи дека родителот или старате-

лот додатокот на деца не го употребува за издр-
жување на детето, надлежниот старателски орган 
може да определи додатокот да не му се испла-
тува на тој родител односно старател, туку на 
другиот родител или на друг старател што ќе биде 
определен. 

Ако се установи дека двата родитела додато-
кот на деца го употребуваат за други цели, а из-
држувањето и воспитувањето на децата го запо-
ставиле, старателскиот орган е должен да презе-
ме потребни мерки за заштита интересот на де-
цата, во смисла на прописите за односите на ро-
дителите и децата и прописите за старателство. 

Решение за пренесување исплатата на дода-
токот на деца на другиот родител односно ста-
рател донесува надлежниот старателски орган. 

Член 52 
Додатокот на деца го исплатува работната или 

друга организација и државен орган, односно ра-
ботодателот ка ј кого работникот работи, односно 
ликвидатурата, која врши исплата на пензиските 
и други примања по основ на пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Член 53 
Побарувањата за исплата на додаток на деца 

застаруваат во срок од 3 години од стасаноста за 
исплата на одделни месечни износи. 

Член 54 
Кога корисникот на додаток на деца го из-

губи тоа својство, а детето својство на дете на кое 
му припаѓа додаток на деца според овој закон, 
како и во случај на нивна смрт, исплатата на до-
датокот се запира со истекот на месецот во кој 
настапила таква промена. За запирањето испла-
тата на додатокот не се донесува посебно реше-
ние, доколку корисникот тоа посебно не го по-
бараг 

Член 55 
Додатокот на деца не се зема предвид при 

утврдувањето имотната состојба на домаќинството 
ако е имотната состојба услов за здобивање на 
некое друго право. 

Додатокот на деца не може да биде предмет 
на извршување или обезбедување, освен по суд-
ска одлука заради издржување — во корист на 
децата за кои се остварува тој додаток. 

IV. Ф И Н А Н С И Р А Њ Е 
1. Средства 

Член 56 
За финансирање на непосредната детска за-

штита и додаток на деца се установува единствен 
придонес, чија висина се определува со посебен 
закон. 

Од стопата на придонесот што ќе се определи 
со законот од претходниот став, за непосредната 
детска заштита се издвојува 0,4%. 

Член 57 
Обврзници на придонесот се: 
1) работниците запослени во работни и Други 

организации и државни органџи (организација); 
2) Фондот на инвалидското и пензиското оси-

гурување — за уживателите на пензија и инва-
лидите на трудот; 

3) работодателот — за лицата што се запослени 
ка ј приватни работодатели. 

Член 58 
Обврзници на дел од придонесот за непосред-

на детска заштита се: 
1. за воените лица во активна служба во Ју -

гословенската народна армија — воените единици, 
или воената установа, односно работната или дру-
га организација или државен орган кој исплатува 
плата, односно личен доход. 

Член 59 
За воените лица во активна служба во Југо-

словенската армија се плаќа дел од придонесот, 
и тоа само за непосредна детска заштита, во 
висина од 0,4%. 

Член 60 
Земјоделците и лицата што вршат занаетчиска 

или друга самостојна дејност, можат да плаќаат 
дел од придонесот и тоа само за непосредна дет-
ска заштита. 

Висината и начинот на плаќањето на делот 
на придонесот од претходниот став ги определува 
општинското собрание. 

Член 61 
Основицата на придонесот за непосредна детска 

заштита и додатокот на деца е личниот доход на 
работникот кој служи за утврдување на основицата 
за плаќање на придонесот за социјално осигурување 
на работниците односно месечниот износ на пен-
зиите и надоместоците за материјално обезбедување 
или привремен надоместок по основ на инвалидското 
и пензиското осигурување, .како и паричниот надо-
месток на работниците за време на привремената 
безработност. 

Член 62 
Општините, врз основа на своите програми за 

развој на детската заштита, издвојуваат средства 
за непосредна детска заштита. 

Средствата од претходниот став се обезбеду-
ваат во зависност од висината на вкупните при-
ходи на општината, бројот на установите наме-
нети за децата, бројот на децата што треба да 
бидат опфатени со непосредната детска заштита, 
висината на досегашните издвојувања за непо-
средна детска заштита и др. 

Член 63 
Средства за непосредна детска заштита мо-

жат да обезбедуваат работици и други организации 
и месни заедници од средствата со кои самостојно 
располагаат, како и граѓаните од свои приходи. 

2. Фондови 
а) Фонд за непосредна детска заштита 

Член 64 
Од средствата што се обезбедуваат за непо-

средна детска заштита според одредбите на овој 
закон, општинското собрание образува фонд за не-
посредна детска заштита (Општински фонд). 

Со актот за основање на општински фонд и 
со статутот на фондот, поблиску се определуваат 
начинот и условите за користење на средствата 
на фондот, начинот на образување на органот на 
управување со фондот, неговите овластувања, како 
и друг1и прашања во врска со организацијата и 
работата на фондот. 

Член 65 
Приходи на општинскиот фонд се: 
1. делот од придонесот за непосредна детска 

заштита и додаток на деца (член 56 ст. 2); 
2. средствата што општините ги издвојуваат 

за фондот за непосредна детска заштита (член 62); 
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3. делот од придонесот за непосредна детска1 

заштита што се плаќа за воените лица во активна 
служба во Југословенската народна армија (член 
5С); 

4. делот од придонесот за непосредна детска . 
заштита што го плаќаат земјоделските произво-, 
дители и лицата што вршат занаетчиска или друга, 
самостојна дејност (чл. 60); 

5. средствата што работните и другите орга-
низации и месните заедници ги издвојуваат за 
фондот за непосредна детска заштита (чл. 63); 

6. каматата на средствата обложени ка ј бан-
ката; 

7. други приходи. 
Член бб 

Учеството на општинскиот фонд во трошо-
ците за услугите што ги вршат установите од 
член 8 го утврдува органот на управување на оп-
штинскиот фонд во согласност со општинското 
собрание. 

Учеството на општинскиот фонд се утврдува 
во зависност од приходите по член на домаќин-
ството на корисникот, бројот на децата корисници 
на одделни форми на непосредна детска заштита 
и цената на услугата. 

Член 67 
Средствата на општинскиот фонд се користат 

според програмата за дејноста на фондот за една 
или повеќе години што ја донесува органот на 
управување на фондот, во согласност со општин-
ското собрание. 

Член 68 
За остварување единствена политика и усо-

гласување развитокот на заштитата на децата на 
подрачјето на општината средствата на општин-
скиот фонд можат да се здружуваат со средствата 
на другите носители на средства наменети за 
детска заштита (заедниците за образование, заед-
ниците за здравствено осигурување на работни-
ците и земјоделците, месните заедници, работните 
и општествените организации, здруженијата на 
граѓаните и др.). 

б) Фонд за додаток на деца 

Член 69 
За финансирање додатокот на деца се основа 

Републички фонд за додаток на деца (Републички 
фонд). 

Седиштето на Републичкиот фонд е во Скопје. 
Член 70 

Републичкиот фонд има својство на правно 
лице. 

Член 71 
Извори на приходи на Републичкиот фонд се 

средствата од придонесот и други приходи. 
Член 72 

Средствата на Републичкиот фонд се корис-
тат за: 

1. исплата на додатокот на деца; 
2. надоместок на организациите што ја водат 

постапката за донесување на решенија за дода-
ток на деца и го исплатуваат тој додаток; 

3. намирување трошоците на работењето на 
фондот. 

Член 73 
Републичкиот1 фонд има статут. 
Со Статутот на Републичкиот фонд во со-

гласност со овој закон се утврдуваат неговите ор-
гани, нивниот состав и бројот на членовите, дело-
кругот, начинот на работа, нивните меѓусебни од-
носи и други прашања од значење за самоупра-
вувањето и работењето на фондот. 

Член 74 
Со Републичкиот фонд за додаток на деца 

управува управен одбор на Фондот, кој се состои 
од најмалку 15 членови. 

Член 75 
Една третина од членовите на Управниот од-

бор на Републичкиот фонд ги именува Собранието 
на СРМ од редот на граѓаните, а две третини ги 
делегираат органите и организациите определени 
со Статутот на Републичкиот фонд. 

* Мандатот на членовите на Управниот одбор на 
'Фондот трае 4 години со тоа што половината на 
членовите на Управниот одбор се именуваат секоја 

' втора година. 
Член 76 

Управниот одбор на Републичкиот фонд ги 
врши следните работи: 

— утврдува програма за дејноста на Фондот; 
— донесува статут на Фондот што го потвр-

дува Собранието на СРМ; 
— донесува финансиски план и усвојува за-

вршна сметка на фондот; 
— донесува општи акти во согласност со ста-

тутот и закон; 
— врши и други работи за кои со овој закон, 

со други прописи или со Статутот на Фондот е 
овластен. 

Член 77 
Финансиското и административното работење 

на Републичкиот фонд го врши Републичкиот за-
вод со надоместок што спогодбено се утврдува 
меѓу Управниот одбор на Републичкиот фонд и 
Републичкиот завод. 

3. Преместување и наплатување на придонесот 

Член 78 
Делот од придонесот определен за непосредна 

детска заштита се уплатува на соодветната сметка 
на општинскиот фонд на општината на чие под-
рачје се наоѓа седиштето односно живеалиштето 
на обврзникот. 

Делот од придонесот определен за додаток на 
деца се уплатува на сметката на Републичкиот 
фонд ка ј банката на чие подрачје се наоѓа седи-
штето на обврзникот. 

Член 79 
Во поглед пресметувањето и наплатувањето на 

придонесот, емството, каматата, ослободувањето, 
казнените мерки, правните мерки и друго што се 
однесува на пресметување и наплатувањето на 
придонесот покрај соодветните одредби од Основ-
ниот закон за придонесите и даноците на граѓа-
ните се применуваат и одредбите на Законот за 
придонесите и даноците на граѓаните. 

Член 80 
Републичкиот фонд има резерва. 
Резервата на Републичкиот фонд се образува 

со издвојување на најмалку 2% од редовните го-
дишни приходи на Републичкиот фонд, а обврската 
за издвојување престанува кога резервата ќе до-
стигне износ од 10% од расходите извршени во 
претходната година. 

Член 81 
Средствата што ќе преостанат по подмирува-

ње на обврските на Републичкиот фонд и по издво-
јувањето на резервата им се отстапуваат на фондо-
вите за непосредна детска заштита. 

Распределбата на средствата од претходниот 
став се врши според бројот на децата по општини. 

Член 82 
Ако по завршната сметка на Републичкиот 

фонд за додаток на деца се утврди вишок на рас-
ходи над приходите, вишокот на расходите се по-
крива од средствата на резервата на фондот. 

Член 83 
Органот што ги Ерши работите на Републич-

киот фонд има право да врши преглед на книгите 
и евиденциите ка ј организациите и приватните ра-
ботодатели заради контрола на правилноста на пре-
сметувањето и уплатувањето на придонесот, 
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Член 84 
Органот што ги врши работите на Републичкиот 

фонд и општинските фондови можат да се спогодат 
за соработка и меѓусебното застапување во напла-
тувањето на придонесот. 

V. НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА 

Член 85 
Корисникот на додаток на деца е должен да ја 

надомести штетата што ќе настане поради непра-
вилната исплата на додатокот и тоа во следните 
случаи: 

1. ако врз основа на неточни податоци, за кои 
знаел или бил должен да знае дека не се точни, 
или пак на друг противправен начин го остварил 
правото на додаток на деца или го остварил во по-
голем обем одошто му припаѓа; 

2. ако остварил право на додаток на деца затоа 
што не пријавил или ^благовремено пријавил на-
станати промени во имотната положба, бројот на 
членовите на домаќинството, школувањето на де-
цата и за други околности што влијаат за губење 
на правото или намалување износот на додатокот, 
а знаел или бил должен да знае за тие промени; 

3. ако примил додаток во износ повисок од оној 
што му е определен со решението. 

Член 86 
Кога надлежниот орган утврди дека за Репу-

бличкиот фонд настанала штета ќе го повика ко-
рисникот, организацијата или приватниот работо-
дател во определен срок да ја надомести штетата. 

Ако штетата не биде надоместена во опреде-
лениот срок, барањето за надоместок на штетата се 
остварува со тужба ка ј надлежниот суд. 

Член 87 
Работните и други организации, државните ор-

гани и приватните работодатели се должни на Ре-
публичкиот фонд да му го надоместат исплатениот 
износ на кој корисникот немал право, ако испла-
тата е извршена врз основа на неточни податоци за 
стапувањето на работа и престанокот на работа. 

VI. ОПШТЕСТВЕН НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО 
НА ФОНДОВИТЕ 

Член 88 
Собранијата на општествено-политичките заед-

ници вршат општествен надзор над работењето на 
фондовите и тоа општинското собрание над рабо-
тењето на општинскиот фонд, а Собранието на СРМ 
на Републичкиот фонд. 

Член 89 
Органот на управување на Фондот му поднесува 

годишен извештај за својата работа и за работата 
на Фондот на собранието на општествено-политич-
ката заедница. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 90 
Работна или друга организација или друго 

правно лице ќе се казни за прекршок со парична 
казна до 10.000 динари ако: 

1. ускрати податоци или даде неточни податоци 
фактите од кои зависи правото на додаток на 

деца; 
2. не ги уплати стасаните износи на придонесот 

за непосредна детска заштита и додаток на деца 
во пропишаниот срок или не ги уплати во полн 
износ. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 500 динари и одговорното лице 
во работна и друга организација или друго правно 
лице, 

Член 91 
Корисникот на додаток ќе се казни за прекршок 

со парична казна од 100 динари ако во пропиша-
ниот срок не ја пријави промената што влијае врз 
правото на додатокот на деца или врз намалува-
њето износот на додатокот. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 92 
Општинското собрание ќе донесе акт за осно-

вање на општински фонд најдоцна до 29. И. 1968 го-
дина, а до крајот на март 1968 година ќе го именува 
првиот орган на Фондот за периодот до донесува-
њето на статутот и ќе ја свика првата седница за 
конституирање на тој орган. 

Собранието на СРМ ќе го именува Управниот 
одбор на Републичкиот фонд, а Извршниот совет 
ќе ја свика првата седница на тој орган заради 
конституирање најдоцна до 29. И. 1968 година. 

Член 93 
По барањата за право на додаток на деца за 

кои не се донесени решенија до влегувањето во 
сила на овој закон ќе решаваат, врз основа на до-
сегашните прописи, органите што се надлежни за 
решавање според одредбите на овој закон. 

Исплатата на додаток на деца според решени-
јата за периодот пред влегувањето во сила на овој 
закон ќе се врши на товар на средствата на Ре-
публичкиот фонд. 

Член 94 
Правата и обврските на Фондот за додаток на 

деца, формиран според одредбите на Основниот за-
кон за финансирање на социјално осигурување, 
како и резервата на овој фонд, се пренесуваат на 
Републичкиот фонд. 

Ако според завршната сметка на Фондот за до-
даток на деца за 1967 година се утврди вишок на 
приходи над расходите, вишокот се пренесува како 
приход на Републичкиот фонд за 1968 година. 

Член 95 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нува да важи Законот за височината на приходите 
и другите услови за определување правата на до-
даток на деца („Службен весник на СРМ" бр. 8/67). 

Член 96 
Овој закон влегува во сила следниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а член 56 став' 2, 
член 59 и одредбите за додаток на деца ќе се при-
менуваат од 1 јануари 1968 година. 

16. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА И ДОДАТОК 

НА ДЕЦА 

Се прогласува Законот за определување сто-
пата на придонесот за непосредна детска заштита 
и додаток на деца, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 29 јануари 1968 
година и на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 30 јануари 1968 година. 

У. бр. 1 
31 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаци Василев, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТОПАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА И 

ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Член 1 
Стопата на придонесот за непосредна детска 

заштита и додаток на деца се определува во висина 
од 4,1%. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила следниот деи по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1968 година. 

17. 
Врз основа на член 80 став 1 од Основниот за-

кон за избор на работнички совети и други органи 
на управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/64), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
/ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
/ КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за спро-
ведување на конкурсот за именување директор на 
Републичкиот завод за социјално осигурување, се 
именуваат: 

1. НИКО ТОДОРОВСКИ, претседател на Град-
скиот совет на ССЈ и 

2. ЉУПЧО АРИ АУ ДОБ СКИ, научен соработник 
во Институтот за социолошко и политички правни 
истражувања. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 1002/2-120/1 
11 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

18. 
Врз основа на член 80 став 1 од Основниот за-

кон за избор на работнички совети и други органи 
на управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/64), Извршшшт совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

ЗАВОДОТ ЗА СЛЕПИ ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 
ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за 
спроведување на конкурсот за именување директор 
на Заводот за слепи деца и младинци во Скопје, се 
именуваат: 

1. Проф. д-р ДИМИТАР МИЈОВСКИ, управник 
на Очната клиника на Медицинскиот факултет во 
Скопје, 

2. Проф. НЕЛКО ДУТЕВСКИ, претседател на 
Здружението на дефектолозите на СРМ. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 1002/2-82/1 
11 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р, 

19. 
Врз основа на член 80 став 1 од Основниот за-

кон за избор на работнички совети и други органи 
ка управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/64), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНА-
ТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 

ГЛАВНАТА ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА 
ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за спро-
ведување на конкурсот за именување директор на 
Главната ветеринарна болница во Скопје, се име-
нуваат: 

1. д-р ГОРЃИ ГРАМАТИКОВ, директор на Ве-
теринарниот институт во Скопје и 

2. д-р ДОБРИ ЧУНДЕВ, ш е ф на Градскиот ве-
теринарен инспекторат во Скопје. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 1002/2-66/1 
11 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

20. 
Врз основа на член 80 став 1 од Основниот за-

кон за избор на работнички совети и други органи 
на управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/64), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
ЗАВОДОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И 

ЗГРИЖУВАЊЕ НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ 
ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за спро-
ведување на Конкурсот за именување директор на 
Заводот за образование, воспитување и згрижува-
ње на деца и младинци во Скопје, се именуваат: 

1. ЖАМИЛА КОЛОНОМОС, претседател на Ре-
публичкиот совет за грижи и воспитување на деца и 

2. д-р ТОДОР ЏУНОВ, доцент на Правниот ф а -
култет во Скопје. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 1002/2-68/1 
11 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

21. 
Врз основа на член 80 став 1 од Основниот за-

кон за избор на работнички совети и други органи 
на управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/64), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА 
БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНО БОЛНИ ВО ДЕМИР 

ХИСАР 
I. За членови на Конкурсната комисија за спро-

ведување на конкурсот за именување директор на 
Болницата за душевно болни во Демир Хисар, се 
именуваат: 
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1. д-р ПЕТАР ФИЛДИШЕВСКИ, вонреден про-
фесор на Медицинскиот факултет во Скопје и 

2. д-р СОТИР СОТИРОВСКИ, главен репуб-
лички санитарен инспектор. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 1002/2-33/1 
11 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

22. 
Врз основа на член 80 став 1 од Основниот за-

кон за избор на работнички совети и други органи 
на управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/64), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА 

НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

I. За членови на Конкурсната комисија за спро-
ведување на конкурсот за именување управител на 
Народниот театар во Скопје, се именуваат: 

1. д-р ГОРЃИ СТАР ДЕЛ ОВ, доцент на Филозоф-
скиот факултет во Скопје; 

2. ЖИВКО ВАСИЛЕВСКИ, член на Извршниот 
одбор на Републичката конференција на ССРНМ. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 14-2815/1-67 
11 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

23. 
Врз основа на член 79 став 3 од Основниот за-

кон за избор на работнички совети и други органи 
на управувањето во работните организации („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 15/64), Извршниот совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КО-
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИ-
РЕКТОР НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ОПРЕМА, ПРОЕКТИ-

РАЊЕ И МОНТАЖА НА ПОСТРОЈКИ „РАДЕ 
КОНЧАР" ВО ЗАГРЕБ / 

I. За член на Конкурсната комисија за спрове-
дување на конкурсот за именување на генерален 
директор на Претпријатието за производство на 
електрична опрема, проектирање и монтажа на по-
стројки „Раде Кончар" во Загреб, се именува 

ЈОСИП ДЕНОНА, секретар на Секретаријатот 
за индустрија на Стопанската комора на Македо-
нија. 

И. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 1002/3-56/1 
11 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Никола Минчев, е. р. 

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и член 
109 став 3 од Основниот закон за организација 
и финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр, 24/65, 57/65, 29/66, 
52/бб, 12/67 и 54/67), Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работ-
ниците — Скопје, на седницата одржана на 26. 
јануари 1968. година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА 1968 ГОДИНА 

Стопата на основниот придонес за инвалидско 
и пензиско осигурување за 1968 година се опре-
делува во височина од 8,3% од износот на бруто 
личните доходи на работниците и другите примања 
кои служат за утврдување на пензискиот основ 
според посебните прописи, односно со закон или 
договор, утврдени единствени основи за определу-
вање на правата и плаќање на придонесите. 

II 
Оваа одлука влегува во с[ила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1968 гдоина. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 01-280/1 

26 јануари 1968 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Минанова, е. р. 

Д ѕ > 
( Врз основа на член 109 став 3 од Основниот 

закон за организацијата и финансирањето на со-
цијалното осигурување („Службен лист на СФРЈ") 
бр. 24/65, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Социјално-здравстве-
ниот собор одржана на 29 јануари 1968 година и 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
30 јануари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИН-
ВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

1968 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Одлуката за стопата на 

основниот придонес за инвалидско и пензиско оси-
гурување за 1968 година што ја донесе Собранието 
на Републичката заедница за социјално осигуру-
вање на работниците на СР Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 Јануари 1968 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 5 
30 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Мито Хаџи Васи лев, е. р. 
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/ 9 , ^ Врз основа на член 117 од Основниот закон за' 
организација и финансирање на социјалното оси-
турување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 
29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на седницата одржана &а 
26 јануари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДЕЛОТ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА 
ИНВАЛИДСКОТО И ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ШТО СЕ ПРИЗНАВА НА КОМУНАЛНИТЕ 
ЗАЕДНИЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ НА ИМЕ НАДОМЕСТОК НА 
ФОНДОВИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА-
ТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ЗАПОСЛУВАЊЕТО НА 

ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ ЗА 1968 ГОДИНА 

III 
За обезбедување средства за вршење на рабо-

тите околу спроведувањето на професионалната 
рехабилитација и заложувањето на инвалидите на 
трудот, признатиот надоместок предвиден во точка 
I на оваа одлука се зголемува за 3,0%. 

IV 
' Надоместокот на трошоците се исплатува по 

(истекот на секој месец врз основа на податоците 
искажани во билансите на комуналните заедници, 

: односно врз основа на посебна документација. 
Пренос на средствата од претходниот став ќе 

се врши во срок од 8 дена по приемот на билан-
сите од комуналните заводи за социјално осигу-
рување односно нивните филијали, 

Републичкиот завод за социјално осигурување, 
според потребите, ќе врши контрола на пресмета-
ните и исплатените надоместоци како и на исправ-
носта на евидентирањето на тие трошоци. 

На комуналните заедници на социјалното оси-
гурување на работниците на име надоместок на 
фондовите на здравственото осигурување за тро-
шоците на професионалната рехабилитација и за-
болувањето на инвалидите на трудот им при-
паѓа: 

1. Надоместок во височина на стварните тро-
шоци исплатени на име: 

а) надоместок поради запослување со скрате-
но работно време; 

б) надоместок поради помал личен доход за 
работа на друго работно место; 

в) паушален надоместок на трошоците за пре-
стој и исхрана за времето додека се врши про-
фесионална рехабилитација вон од местото на 
живеењето; 

г) надоместок на патните и превозните трошо-
ци, и 

д) трошоците за професионална рехабилитаци-
ја во работните и други организации, заштитни ра-
ботилници и центри за професионална рехабили-
тација на инвалидизирани лица. 

Трошоците на професионалната рехабилитација 
што се спроведува вон заштитните работилници и 
центри на професионална рехабилитација на ин-
валидизирани лица на подрачјето на СР Маке-
донија, се признаваат во височина утврдена со до-
говорот за вршење на професионалната рехабили-
тација, со претходна согласност на Републичкиот 
завод за социјално осигурување — Скопје. 

2. Надоместок во височина на стварните тро-
шоци исплатени на име: 

а) материјално обезбедување во врска со пра-
вото на професионална рехабилитација, и 

б) привремен надоместок во врска со правото 
на запослување. 

Стварните трошоци се признаваат најмногу до 
една исплата во месечен просек на 1 ООО активни 
осигуреници на име материјално обезбедување од-
носно две исплати во месечен просек на 1 ООО ак-
тивни осигуреници на име привремен надоместок. 

II 
Материјални и финансиски средства за инвес-

тиции за обезбедување услови за вршење профе-
сионална рехабилитација и запослување на инва-
лидите на трудот се обезбедуваат на товар на 
Фондот на инвалидското и пензиското осигурување. 

Средствата за адаптација на машини или други 
уреди и средствата за работа во работните и дру-
ги организации се признаваат на комуналните за-
едници на социјалното осигурување на работни-
ците во височина на стварните трошоци врз ос-
нова на претходна согласност на инвестиционата 
програма на работната организација од страна на 
Извршниот одбор на Собранието на Републичката 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците. 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр, 01-282/1 
26 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Мананова, е. р. 

9 '^г Е Врз основа на членот 136 став 3 од Основниот 
закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието 
на Републичката заедница на социјалното осигу-
рување на работниците — Скопје, на седницата 
одржана на 26 јануари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЖИ-
ВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ИНВАЛИДНИНА 

ЗА 1968 ГОДИНА 

Придонесот за здравствена заштита на ужи-
вателите на пензија како и на уживателите на 
привремена инвалиднина, старосна и семејна пен-
зија, во смисла на членот 247 од Основниот за-
кон за пензиското осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67 и 31/67), 
се определува во постојан месечен износ од 35,50 
динари по уживател на пензија, односно по ужи-
вател на привремена инвалиднина или пензија. 

II 
Придонесот за здравствена заштита на ужи-

вателите на инвалиднина по прописите на ин-
валидското осигурување, осигурени само за слу-
чај на лекување во врска со повреда или болест 
што предизвикала телесно оштетување по кое им 
припаѓа правото на инвалиднина (член 20 став 
2 од Основниот закон за здравственото осигуру-
вање), се определува во постојан месечен износ од 
8,50 динари. 

III 
Уживателите на пензии или инвалиднини од 

странски носители на социјалното осигурување, 
кои се здравствено осигурени во смисла на од-
редбите на членот 18 од Основниот закон за здрав-
ственото осигурување, во колку со меѓународните 
договори не е поинаку определено, придонесот за 
здравствена заштита го плаќаат во височина од 
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8,5% од нето износот на пензијата односно ин-
валиднината, пресметана во динари според ва-
жечкиот курс, со тоа што истиот не може да биде 
понизок од 35,50 динари месечно по уживател. 

IV 
Придонесот од точка I и II на оваа одлука 

се пресметува месечно наназад од Фондот на ин-
валидското и пензиското осигурување, врз основа 
на просечниот број на уживателите на пензија 
односно инвалиднина утврден за текуштата го-
дина според податоците на Републичкиот завод за 
социјално осигурување — Скопје. 

Доколку пензијата на лицата од точката I на 
оваа одлука е исплатена за покус период, од еден 
месец, придонесот се плаќа во полн износ. 

V 
Лицата од точката III на оваа одлука, придоне-

сот за здравствена заштита го плаќаат сами, во 
полза на Фондот на здравственото осигурување 
на комуналната заедница на чие подрачје имаат 
пребивалиште. 

Обврската за плаќање на придонесот стасува 
на првиот ден во месецот. 

VI 
Републичкиот завод за социјално осигурување 

е должен пресметаниот придонес за здравствената 
заштита да го уплати во полза на фондовите на 
здравственото осигурување на соодветни комунални 
заедници на социјалното осигурување, најдоцна 
до 10-ти во месецот за изминатиот период. 

VII 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија", а ќе 
се применува од 1 јануари 1968 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-283/1 
26 јануар^ 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Мананова, е. р. 

Врз основа на член 90 став 2 и членот 93 од 
Основниот закон за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), 
Собранието на Републичката заедница на соци-
јалното осигурување на работниците — Скопје на 
седницата одржана на 26 јануари 1968 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ ВО 1968 ГОДИНА 

I 
Задолжително здравствено реосигурување (во 

натамошниот текст — реосигурување), според оваа 
одлука, се спроведува за следните ризици: 

1. Заболување од ТБЦ; 
2. Заболување од душевни болести; 
3. Поголем број на запослени жени — осигу-

реници; 
4. Поголем број членови на семејствата, и 
5. Поголеми расходи за здравствена заштита 

како последица на елементарни непогоди и 
масовни епидемии. 

II 
Како случаи опфатени со реосигурувањето во 

смисла на точка I на оваа одлука се сметаат: 
1) секој отсутен ден од работа поради заболу-

вање од ТБЦ, почнувајќи од 31-от ден на лекува-
њето; 

2) секој болнички ден на лекување во специ-
јални болници за душевни болести, почнувајќи од 
61-от ден на лекувањето, утврден врз основа на 
фактурите на специјалната болница за календар-
ската година; 

3) секој осигуреник — жена, односно член на 
семејство преку републичкиот просек утврден во 
календарската година врз основа на званичните 
статистички показатели. 

Фактот дека се извршени поголеми расходи на 
здравствената заштита како последица на еле-
ментарни непогоди и масовни епидемии, го утвр-
дува Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците. 

III 
За реосигурување се плаќаат премии. 
Премиите се плаќаат според Тарифата на пре-

миите за задолжително здравствено реосигуру-
вање. 

IV 
Височината на надоместокот за одделни слу-

чаи на реосигурувањето од точка I под 1—5 се 
утврдува: 

1) во износ од 13,00 динари за секој отсутен 
ден на заболување од ТБЦ, почнувајќи од 31-от 
ден на лекувањето; 

2) во 100%-тен износ на трошоците на болнич-
кото лекување во специјални болници за душев-
ни болести, почнувајќи од 61-от ден на лекува-
њето; 

3) во износ од 104,00 динари годишно за секој 
осигуреник — жена над републичкиот просек; 

4) во износ од 68,00 динари годишно за секој 
член на семејството над републичкиот просек. 

Височината на надоместокот за случаите на 
реосигурувањето од, точка I под 5 ја утврдува 
Собранието на Републичката заедница на соци-
јалното осигурување на работниците. 

V 
Надоместоците определени во точка IV под 

1—4 н а оваа одлука се зголемуваат за процент за 
кој приходите од основниот придонес за здрав-
ствено осигурување ка ј одделни комунални заед-
ници во просек по еден активен осигуреник се 
помали од републичкиот просек на тие приходи. 
Во случај кога тие приходи кај' одделни кому-
нални заедници во просек на еден активен оси-
гуреник се поголеми од републичкиот просек, на-
доместоците определени во точка IV од 1—4 се 
намалуваат за процентот за кој приходите ка ј 
одделни комунални заедници го надминуваат ре-
публичкиот просек. 

Приходите од основниот придонес за здрав-
ствено осигурување ќе се пресметуваат по един-
ствена стопа на основниот придонес од 5,60%. 

VI 
Барањата надоместоци од Фондот за задолжи-

телно здравствено реосигурување го поднесуваат 
комуналните заводи за социјално осигурување по 
истекот на секое календарско тримесечје. 

Барањата на надоместоци се поднесуваат за 
секоја одделна комунална заедница на социјал-
ното осигурување. 

VII 
Надоместоците од Фондот за задолжително 

здравствено реосигурување од точката IV, од 1—4 
ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје 
за целиот период од почетокот на годината. 
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У Ш 
Поблиски упатства за начинот на спроведу-

вањето на оваа одлука, ќе донесува Републичкиот < 
завод за социјално осигурување — Скопје. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-284/1 
26 јануари 1968 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Мананова, е. р. 

у Врз основа на членот 91 став 1 од Основниот 
закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен л!ист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 57/65, 29/66, 12/67 и 54/67), Собранието на 
Републичката заедница на социјалното осигуру-
вање на работниците — Скопје, на седница одр-
жана на 26 јануари 1968 година, донесе 

Т А Р И Ф А 
НА ПРЕМИИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВ-
СТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИВЕ 

ЗА 1968 ГОДИНА 

I 
Премиите за реосигурување на ризиците во 

здравственото осигурување определени со Одлуката 
за спроведување на задолжително здравствено ре-
осигурување на работниците во 1968 година, се 
пресметуваат и уплатуваат по отопите определени 
со оваа тарифа. 

II 
Премиите за задолжително здравствено реоси-

гурување (во понатамошниот текст: премии за ре-
осигурување) изнесуваат: 

1,45% за реосигурување на ризиците што на-
стануваат во случај на заболување од ТБЦ; 

1,37% за реосигурување на ризиците што на-
стануваат во случај на поголем број денови на 
лекување во болници за душевни болести; 

0,21% за реосигурување на ризиците што на-
стануваат во случај на поголем број запослени 
жени — осигуреници; 

2,01% за реосигурување на ризиците што на-
стануваат во случај на поголем број членови на 
семејствата; и 

0,27% за реосигурување на ризиците што на-
стануваат како последица на елементарни непо-
годи и масовни епидемии. 

III 
Премиите за реосигурување се пресметуваат 

од основицата што ја сочинува основниот придонес 
за здравствено осигурување, пресметан по един-
ствена стопа на основниот придонес од 5,60%. 

IV 
Премиите за реосигурување по стопите опре-

делени со оваа тарифа се пресметуваат месечно. 
Конечна пресметка на премиите се врши на кра-
јот на годината со завршната пресметка. 

V 
Оваа тарифа влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-285/1 
26 јануари 1968 година Претседател, 

Скопје Мара Минанова, е. р. 

Врз основа на членот 118 став 2 од Основниот 
закон за организација и финансирање на социјал-
ното осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието 
на Републичката заедница на социјалното осигу-
рување на работниците — Скопје, на седницата 
одржана на 26 јануари 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ОСТАТОКОТ НА ИЗДВОЕ-
НИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПОМАГАЊЕ ЗАКРЕПНУ-
ВАЊЕТО НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО 1967 ГОДИНА 

I 
Неискористениот дел од средствата издвоени за 

помагање закрепнувањето на пензионерите во 1967 
година, ќе се користат за следниве намени: 

25% за изградба на објекти за одмор и ре-
креација на пензионерите; 

75% за исплатување паричен надоместок за 
помагање закрепнувањето на пензионерите. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 
Бр. 01-286/1 26 јануари 1968 година Претседател, 
Скопје Мара Минанова, е. р. 

О п а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОПШТИНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ I 

При Општинскиот суд во Скопје, I, се води 
постапка за докажување на загубено свидетелство-
потврда за завршен IV клас нижа гимназија през 
учебната 1940/41 година, на име Цветан Тодоров 
Димишков од Скопје. 

Се поканува секое лице што го поседува или 
нешто знае за загубеното свидетелство-потврда, да 
јави на овој суд во срок од 30 дена од објавување-
то во „Службен весник на СРМ"'. 

Од Општинскиот суд Скопје I, Р. бр. 68/65 од 
6-ХП-1967 година. (3) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп, подигната е 

постапка за докажување загубено свидетелство за 
завршена вечерва школа за ковачки занает през 
учебната 1927 година на име Ѓорѓиески К. Милан 
од Прилеп, ул. „Орде Чопела" бр. 24. 

Се поканува секое лице што го нашло или ќе 
го пронајде горенаведеното свидетелство да сооп-
шти на Општинскиот суд во Прилеп, во срок од 
3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Сдуж-
Ген весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 1071/61. 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 1083, страна 427, книга V е запишано 
следното: Градежното претпријатие „20 јуни" — 
Скопје е конституирал на 13. VII. 1967 година, со-
гласно записникот број 10 од 17 VII. 1967 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 760 од 26. VII. 1967 година. (1306) 



31 јануари 1968 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 3 — Стр. 47 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 1083, страна 427, книга V е запишано 
следното: Фирмата на Градежното претпријатие „20 
јуни" — Скопје, согласно одлуката бр. 26 од 26. VII. 
1967 година на работната заедница во иднина се 
менува и ќе гласи: Градежно претпријатие „На-
предок" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 761 од 31. VII. 1967 година. (1307) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските органиции на 
12-ГУ-1967 година рег. бр. 4/57, книга П е запишано 
следното: Се проширува дејноста на Дрвно-индус-
трискиот комбинат „Црни Бор" од Прилеп, уште 
со промет-продажба на отпадоци од производство, 
сечена граѓа, сандаци, огревни дрва и други шум-
ски сортимента. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 2546 од 27-Ш-1967 година од работничкиот со-
вет. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 89/67 (755) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските орагнизации на 
20-ГУ-1967 година рег. 5/59, книга IV е запишано 
следното: Се менува фирмата на Конфекциското 
претпријатие „Пелистер" од Ресен и гласи: Тек-
стилна конфекција „Пелистер" — Ресен. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
од 26. ХИ. 1965 година од работничкиот совет на 
Конфекциското претпријатие „Пелистер" од Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 99/67. (7.56) 

КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија 

при ГЛАВНАТА ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА — 
СКОПЈЕ, 

распирува 

К О Н К У Р С 

зв именување ДИРЕКТОР 
Кандидатот, покрај општите услови определени 

со Основниот закон за работни односи чл. 21 и 
Основниот закон за претпријатијата чл. 55, треба 
да ги исполни следните услови: 

— да завршил ветеринарен факултет и да има 
најмалку 10 години работно искуство во струката, 

— да не е осудуван и да не е под истрага. 
Со пријаватата кандидатот треба да приложи 

документи за образованието, движење во служба-
та, и другите документи потребни по законот за 
работните односи и условите пропишани во конкур-
сот. 

Некомплетираните документи нема да се земат 
во разгледување. 

Конкурсот е отворен) 15 дена од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ" — 
Скопје. 

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе 
бидат известени по писмен пат. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личниот доход на болницата. 

Од конкурсната комисија 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
27-Ш-1967 година рег. бр. 1/67, книга П е запиша-
но следното: Се менува фирмата на Трговското 
претпријатие на големо за промет со земјоделски 
производи и други стоки „Преспа промет" од Ре-
сен и гласи: „Агроплод" — претпријатие за откуп 
и промет со стоки на големо и мало — Ресен. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01-39 од 27-111-1967 година од работничкиот со-
вет на „Преспапромет" — Ресен. 

Се менува дејноста на „Агроплод" — претпри-
јатие за откуп и промет со стоки на големо и мало 
— Ресен и гласи: промет на големо и мало со овош-
је, зарзават и преработки; млеко и млечни произ-
води риби; алкохолни и безалкохолни пијалоци; 
сурова кожа, волна и крзно; индустриски растени-
нија; лековити растенија; живина и јајца; домаш-
на ракотворба; техничка стока за снабдување на 
претпријатијата; мешовита индустриска стока; 
производи на база на шеќер; деликатесни произво-
ди; животни намирници и предмети за домашна 
потреба; семенска стока; житарици и житни пре-
р а б о т к и ^ лински; месо и месни производи; жива 
стока и сточна храна; намештај; канцелариски ма-
теријали; стакло, порцелан и керамичка стока; еле-
ктричен инсталационен материјал; градежни мате-
ријали; бои и лакови; елекгготехнички материјали; 
рибарски материјли; пчеларски материјали; земјо-
делски машини и алати, вештачки ѓубрива и сред-
ства за заштита на растенијата; моторни возила, 
резервни делови и прибор; железарија и метална 
стока; производи од гума, каучук и пластични ма-
си; јажарска стока, кадели и јута; кожа седлар-
ска и ременска стока и прибор. 

Оваа промена е извршена врз основа одлуката 
бр. 01-38 од 27-Ш-1967 година од работничкиот со-
вет на „Преспапромот" — Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
74/67. (757) 

Комисијата за кадрови 
при Медицинскиот центар „Д-р Трифун Пановски" 

— Битола 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Еден фармацевт за работа во станицата за 
трансфузија на крв и инфузии (за инфузија) 
Кандидатот треба да биде дипломиран фар-
мацевт со положен стручен испит 

2. Еден лекар на специјализација по ортопе-
дија во службата за ортопедски заболувања. 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручен испит за звањето лекар, три години 
работна практика во својство на лекар и по-
тврда за познавање еден странски јазик 
(англиски, германски, француски, руски) 

Посебни услови: изјава дека кандидатот се согла-
сува да работи во Центарот двојно време од 
времето поминато на специјализација. 

Молбите со потребните документи, како и со-
гласност од установата доколку кандидатот е во ра-
ботен однос, таксирани со 0,50 динари, се доставу-
ваат лично или по пошта во срок од 15 дена сме-
тано од 1-П-1968 година, заклучно со 15-П-1968 год. 

Некомплетираните молби, како и молбите при-
мени по истекот на срокот нема да се земаат во 
разгледување. 

Од Комисијата за кадрови 
при Медицинскиот центар — Битола 
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Управниот одбор на Институтот за туберкулоза 
на СРИ — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
за специјализација на еден лекар по специ јалноста 

ФТИЗИОЛОГИЈА 
УСЛОВИ: Кандидатот треба да ги исполнува 

условите предвидени според Правилникот за спе-
цијализација на здравствените службеници од I 
група. 

Предност имаат кандидатите кои се на работа 
во Институтот за туберкулоза на СРМ — Скопје. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ" — Скопје. 

Конкурсната комисија за именување генерален 
директор на „Интеримпекс" — претпријатие за 
унапредување на надворешно-трговска размена и 
застапување на странски фирми — Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 

за именување ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР на 
претпријатието . 

Учесниците на конкурсот освен општите усло-
ви предвидени со законските прописи треба да ги 
исполнуваат и следните услови: 

— да имаат висока или виша школска подго-
товка односно висока или виша призната стручна 
подготовка со работна практика од најмалку 6 го-
дини на надворешно-трговски работи или на уп-
равни работи во областа на надворешната трговија 
во државни органи или организации, од кои нај-
малку з години на раководни работни места на 
горните работи, 

— или средна школска подготовка односно при-
зната средна стручна подготовка со работна прак-
тика ед нјмалку 10 години на надворешно-тргов-
ски работи или на управни работи во областа на 
надворешната трговија во државни органи или ор-
ганизации, од кои најмалку 5 години на раководни 
места на горните работи, 

— да владее еден од светските јазици. 
Л1ичен доход според правилникот за распре-

делба на личните доходи на претпријатието. 
Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", т.е. од 
3—18-11-1968 година. 

Кандидатите што ќе конкурираат со молбите 
да достават до Конкурсната комисија докази дека 
ги исполнуваат конкуренте услови. (276) 

СООПШТЕНИЕ 

Конкурсот, објавен во весникот „Нова Македо-
нија" од 18-1-1967 година, за наименување гене-
рален директор на работната организација „Мер-
кур-Импорт" — универзална трговија на големо 
и мало — Скопје, поради статутарна неусогласе-
ност се поништува. 

По усогласувањето со статутарните одредби ќе 
се објави нов конкурс, за што заинтереси-
раните кандидати ќе бидат информирани преку 
редовните средства за информации. 

„Меркур-Импорт" — Скопје. (207) 
Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко 
Пешт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар 

на општественото книговодство. Печат: 

СОДРЖИНА 
Страна 
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23./ Решение за именување член на Конкурсна-
та комисија за именувањев генерален дирек-
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6Ј Одлука за делот на средствата на Фондот 
на инвалидското и пензиското осигурува-
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претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај Службата 

Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Службен весЈНИк на срм 31 јануари 1968 


