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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТ-

ЧИИ И САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ 

Се прогласува Законот за спроведување на 
пензиското и инвалидското осигурување на само-
стојните угостители, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Социјално-
здравствениот собор одржана на 8 јули 1966 го-
дина и на седницата на Републичкиот собор одр-
жана на 12 јули 1966 година. 

У. бр. 30/66 
13 јули 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИН-
ВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОСТОЈ-

НИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И САМОСТОЈНИТЕ 
УГОСТИТЕЛИ 

Член 1 
Пензиското и инвалидското осигурување на са-

мостојните занаетчии и самостојните угостители се 
спроведува според одредбите на овој закон. 

Член 2 
Осигуреници според овој закон се самостојните 

занаетчии и самостојните угостители кои како еди-
но или главно занимање вршат занаетчиска односно 
угостителска дејност согласно постојните прописи. 

Кога повеќе самостојни занаетчии, односно само-
стојни угостители заеднички вршат занаетчиска од-
носно угостителска дејност секој од нив е осигуре-
ник според овој закон. 

Член 3 
На членовите на семејството на осигурениците 

им се обезбедува право на семејна пензија. 

Член 4 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства имаат права од пензиското и инвалидското оси-
гурување во обем и под условите определени со 
Основниот закон за пензиското осигурување и Ос-
новниот закон за инвалидското осигурување, докол-
ку со овој закон не е поинаку определено. 

Член 5 
Својството на осигуреник се стекнува со денот 

на уписот на занаетчискиот односно угостителскиот 
дуќан во регистарот на занаетчиските односно уго-
стителските дуќани, а престанува со денот на бри-
шењето на дуќанот од регистарот. 

Член 6 
Осигурувањето не престанува за време на при-

временото запирање на водењето на дуќанот до 
една година, ако осигуреникот редовно го плаќа 
придонесот. Обврската за плаќање на придонесот 
не се однесува на осигуреникот што бил спречен 
да работи поради причините од член 23 од овој 
закон. 

Член 7 
Осигурувањето не му престанува на осигурени-

кот кој поради привремена работна неспособност го 
води дуќанот најмногу до една година преку стру-
чен работоводител, ако тој редовно го плаќа при-
донесот. 

Член 8 
Пензиското и инвалидското осигурување на оси-

гурениците од овој закон се организира и спрове-
дува во рамките на Републичката заедница за со-
пи јално осигурување на работниците. 

Член 9 
Височината на примањата на осигурениците што 

се остваруваат според овој закон се определуваат 
од основиците на осигурувањето што се утврдуваат 
според основицата за придонесот од личен доход од 
занаетчиска односно угостителската дејност и тоа: 

Основица за придонесот 
од личен доход од 

занаетчиска односно 
угостителска дејност 

3.500.00 динари 
3.500.01 до 4.500,00 
4.500,01 до 5.500,00 
5.500,01 до 7.000,00 
7.000,01 до 9.000,00 
9.000,01 до 11.000,00 

од 11.000,01 до 13.000,00 
од 13.000,01 до 15.000,00 
од 15.000,01 до 17.500,00 
од 17.500,01 до 20.000,00 
над 20.000,00 

ДО 
од 
од 
од 
од 
од 

Основица на 
осигурувањето во 

нето износ 

250,00 динари 
290,00 
360,00 
450,00 
580,00 
720,00 
870,00 

1.000,00 
1.180,00 
1.360,00 
1.630,00 

Ако осигуреникот е обврзник на придонес од 
личен доход од занаетчиска односно угостителска 
дејност во паушален годишен износ, основицата на 
придонесот од личен доход од занаетчиска односно 
угостителска дејност, во смисла на претходниот 
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став, ќе се пресметува на тој начин што паушал-
ниот годишен износ на придонесот ќе се помножи 
со 100 и подели со стопата на придонесот од занает-
чиската односно угостителската дејност пропишана 
од надлежното општинско собрание за годината за 
која се врши облогот на придонесот. 

Основиците на осигурувањето од претходните 
ставови служат и како основ за плаќање на при-
донес во текот на активното осигурување. 

Член 10 
Осигурениците кои немаат повеќе од 30 години 

(мажи) односно 25 години (жени) признат пензиски 
стаж можат да бидат распоредени по свој избор во 
повисока основица на осигурување од основицата 
определена во смисла на претходниот член, но не 
повисока од највисокиот износ на пензискиот основ 
утврден според член 31 став 1 од Основниот закон 
за пензиско осигурување. 

Осигурениците кои имаат 35 години (мажи) од-
носно 30 години (жени) признат пензиски стаж мо-
жат да бидат распоредени по свој избор и во по-
ниска основица на осигурување од основицата 
определена во смисла на претходниот член, но не 
во пониска од најниската основица определена со 
тој член. 

Член 11 
Осигурениците чија основица за придонес од 

личен доход се утврдува на крајот од годината се 
распоредуваат во основица на осигурувањето спо-
ред основицата за придонес од личен доход утврде-
на за изминатата година. 

Осигурениците чија основица за придонес од 
личен доход се утврдува однапред се распореду-
ваат во основица на осигурувањето според основи-
цата за придонесот од личен доход утврдена за 
тековната година. 

Ако основицата за придонес од личен доход е 
утврдена за дел од календарската година распоре-
дувањето на осигурениците во основица на осигу-
рување се врши според таа основица пресметана 
за цела година. 

Ако основицата за придонес од личен доход не 
е утврдена, осигуреникот привремено се распоредува 
во најниската основица на осигурувањето, доколку 
не се определи за повисока основица. Распореду-
вањето во соодветната основица се врши по утвр-
дувањето на неговата основица за придонес од 
личен доход. Осигуреникот е должен да ја плати 
разликата во придонесот што ќе настане по ко-
нечното распоредување. 

Член 12 
Кога повеќе осигуреници заеднички вршат за-

наетчиска односно угостителска дејност секој од 
нив се распоредува во основица на осигурувањето 
според неговата основица за придонес од личен до-
ход. 

Член 13 
Правата на осигурување според овој закон не 

можат да се остварат пред 1 јануари 1970 година 
По исклучок од претходниот став по истекот на 

две години од влегувањето во сила на овој закон 
со право на инвалидска пензија може да се стекне 

оној осигурени!* што ќе прекине да го води дуќа-
нот затоа што ка ј него настапила инвалидност од I 
категорија, ако наполнил најмалку 60 години живот 
и има стаж од нај мал к у40 години од занаетчиска 
работа, сметајќи ги и периодите што според овој за-
кон се признаваат како стаж на осигурување. Годи-
ните поминати во вршење на занаетчиска дејност 
пред воведувањето на задолжителното пензиско оси-
гурување на осигурениците според овој закон се зе-
маат предвид само за утврдување дека се исполнети 
условите на стажот за здобивање со правата од ин-
валидското осигурување во смисла на членот 36, 
став 3 од Основниот закон за инвалидското осигу-
рување, а за определување на височината на пен-
зијата се земаат само годините на пензискиот стаж 
што на осигурениците им се сметаат според одред-
бите на Основниот закон за пензиското осигурување 
и овој закон. 

Осигуреникот може да се здобие со право на 
инвалидско осигурување и пред истекот на рокот 
став 1 на овој член во случај на инвалидност од 
I категорија предизвикана од несреќа на работа 
или професионално заболување. 

Член 14 
Осигурениците немаат право на заштитен дода-

ток на пензијата. Тие немаат и право на предвре-
мена пензија, доколку со овој закон не е опреде-
лено поинаку. 

Член 15 
Старосната пензија се определува од пензис-

киот основ кој го зини просекот на основиците на 
осигурувањето во било кој непрекинат десетгодишен 
период на осигурување, а во согласност со одред-
бите на член 30—33 од Основниот закон за пензис-
кото осигурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 
51/64). 

Пред истекот на десет години од денот на при-
мената на Основниот закон за пензиското осигуру-
вање старосната пензија се определува од просекот 
на основиците на осигурувањето по кој осигурени-
кот бил распореден, сметано од 1 јануари 1965 го-
дина до остварувањето на правото на пензија. 

Член 16 
Осигурениците се осигурени за сите случаи на 

инвалидност предвидени со Основниот закон за ин-
валидско осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
број 10/65) и под условите пропишани со тој закон 
имаат право на инвалидска пензија, професионална 
рехабилитација, материјално обезбедување за вре-
ме на рехабилитацијата, додаток за помош и нега, 
инвалиднина и право на надоместок на патни и 
превозни трошоци во врска со користењето на овие 
права. 

Се смета дека инвалидност во смисла на прет-
ходниот став настапила кога осигуреникот не може 
да ги врши основните работни операции од својот 
занает. 

Член 17 
Како работа во смисла на член 32 од Основниот 

закон за инвалидско осигурување се сметаат сите 
работи што ги врши осигуреникот во вршењето на 
дејноста. 
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Член 18 
Осигурениците можат да остварат старосна и 

инвалидска пензија и таа им се исплатува по пре-
станокот на вршењето на самостојната дејност, ако 
сите стасани придонеси се уплатувани во целина. 

Член 19 
На осигурениците што оствариле старосна пен-

зија со пензиски стаж од 40 години (мажи) односно 
35 години (жени) не им се исплатува пензијата, ако 
продолжат да ја вршат дејноста. 

Член 20 
На осигурениците што оствариле инвалидска 

пензија им престанува правото на таа пензија и 
повторно стануваат осигуреници, ако почнат одново 
да ја вршат дејноста. 

На осигурениците на кои им престанува правото 
на инвалидска пензија во смисла на претходниот 
став, времето поминато во осигурување им се сме-
та во стаж на осигурување. По престанокот на 
вршењето на дејноста овие осигуреници можат да 
се здобијат со инвалидска пензија ако се установи 
дека поранешната инвалидност се уште постои. 

Член 21 
За обезбедување правата од пензиското и инва-

лидското осигурување осигурениците ги плаќаат 
придонесите пропишани врз основа на Основниов 
закон за организација Р : финансирање на социјал-
ното осигурување, освен придонесот за додаток на 
деца. 

Придонесите за пензиското и инвалидското оси-
гурување се пресметуваат од основиците на осигу-
рувањето во кои осигурениците се распоредени со 
примена на отопите на придонесите пропишани на 
инвалидското и пензиското осигурување на работ-
ниците. 

Член 22 
Придонесите за пензиско и инвалидско осигуру-

вање ги плаќаат осигурениците. 
Придонесите се плаќаат месечно однапред и се 

уплатуваат најдоцна до петтиот ден во месецот. 
Осигуреникот не плаќа придонес за време на 

спреченост за работа ако за тоа време во неговиот 
дуќан не се врши дејноста. 

Се смета дека постои спреченост за работа ако 
осигуреникот: 

1. поради болест или повреда е привремено не-
способен за работа односно заради лекување или 
медицински испитувања е сместен во стационарна 
здравствена или друга специјализира&а установа; 

2. е спречен да работи поради определено леку-
вање или медицинско испитување кое не може да 
се врши вон редовното работно време; 

3. е упатен на неопходно лекување според про-
писите за воените инвалиди од војната; 

4. е изолиран како клицоносител или поради 
појава на зараза во неговата околина; 

5. е определен за придружник на болен упатен 
на лекување или лекарски преглед во друго место. 

Член 23 
На начинот и под условите предвидени со Ос-

новниот закон за пензиското осигурување на осигу-
рениците им се сметаат во пензискиот стаж: 

1. периодите на стажот на осигурувањето навр-
шени до почетокот на примената на Основниот за-
кон за( пензиското осигурување и периодите на 
стажот на осигурување навршени потоа; 

2. периодите на посебниот стаж и тоа: времето 
на учество во револуционерната работа, во народ-
ноослободителната војна, во антифашистичката бор-
ба во други земји и војски, времето на учеството 
во војните, како и времето на прекинувањето на 
самостојната дејност што се признава според член 
138, 140—146 и 148—150 од Основниот закон за пен-
зиското осигурување. 

Во стажот на осигурување може да се признае 
и времето на вршење самостојна дејност пред во-
становувањето на задолжителното осигурување под 
услов осигуреникот да обезбеди средства за по-
кривање на обврските настанати со признавањето 
на тоа време во стаж на осигурување преку пла-
ќањето на додатна стопа на придонесот што ќе ја 
определи Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување во согласност со Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 24 
Ако признавањето на определен период во пен-

зиски стаж, според Основниот закон за пензиското 
осигурување и Основниот закон за инвалидското 
осигурување, е условено со стапување во работен 
однос односно постоење или престанок на тој однос, 
ќе се смета дека осигурениците го исполнуваат тој 
услов со почнувањето на вршење самостојна дејност 
односно престанок на вршењето на таа дејност. 

Член 25 
Роковите за утврдување на пензиски ста&к опре-

делени со член 187 од Основниот закон за пензис-
кото осигурување во однос на осигурениците поч-
нуваат да течат од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 26 
Осигурувањето и обврската за плаќање на при-

донесите настануваат со признавањето својство на 
осигуреник. 

Член 27 
Својството на осигуреник го утврдува надлеж-

ниот комунален завод за социјално осигурување 
(комунален завод) врз основа на пријава од осигу-
реникот и известието на надлежниот орган за из-
вршеното регистрирање на дуќанот. 

Утврдувањето на својството на осигуреник се 
врши по службена должност ако осигуреникот не 
ја поднесе пријавата од претходниот став во рок 
од 15 дена од регистрирањето на дуќанот. 

Член 28 
Постапка за остварување на правата според овој 

закон се покренува по барање од осигуреникот од-
носно членовите на неговото семејство. , 

Член 29 
Распоредувањето на осигурениците во основици 

на осигурување го вршат комуналните заводи со ре-
шение кое особено содржи податоци за основицата 
на осигурување, стопата и износот на придонесот 
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Против решението од претходниот став осигуре-
никот може да изјави жалба до Републичкиот завод 
за социјално осигурување. 

Член 30 
Органот надлежен за водење на регистарот на 

занаетчиските односно угостителските дуќани из-
вестие™ за извршениот упис на дуќанот во регис-
тарот му го доставува на надлежниот комунален 
завод во рок од осум дена по уписот во регистарот. 

Член 31 
Доколку со овој закон не е поинаку определено 

остварувањето на правата на осигурениците ќе се 
врши според постапката предвидена во Основниот 
закон за пензиското осигурување и Основниот закон 
за инвалидското осигурување. 

Член 32 
На самостојните занаетчии и самостојните угос-

тители затечени на 1 јануари 1965 година, како и на 
свие чии дуќани се регистрирани во времето од 1 
јануари 1965 година до влегувањето во сила на ошг 
закон, својството на осигуреници, на основа регис-
тарот на занаетчиските односно угостителските ду-
ќани, им го утврдува надлежниот комунален завод 
по службена должност. 

Осигурениците од претходниот став се должни 
придонесите за пензиско и инвалидско осигурување 
според одредбите на овој закон да ги плаќаат од 1 
ју ну ари 1965 година односно од денот на регистри-
рањето на дуќанот. Аконтациите што овие осигу-
реници ги платиле на име на придонес за пензиско 
и инвалидско осигурување ќе им се пресметаат прр; 
конечното исплатување на придонесите што се дол-
жни да ги платат за времето до влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 33 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а одредбите од член 
2, 9, 10, 11, 12 и 21 ќе се применуваат од 1 јанаури 
1965 година. 

114. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНО-
ВУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ 

Се прогласува Законот за установување здрав-
ствено осигурување на самостојните угостители, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на СОЦИЈЗЛНО-
здравствениот собор одржана на 8 јули 1966 година 
и на седницата на Републичкиот собор одржана на 
12 јули 1966 година. 

У. бр. 28/66 
13 јули 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА САМОСТОЈНИТЕ УГОСТИТЕЛИ 

Член 1 
Со овој закон се установува здравствено осигу-

рување на самостојните угостители. 

Член 2 
Здравствено се осигурени самостојните угости-

тели кои вршат угостителска дејност според постој-
ните прописи. 

Под условите и на начинот предвидени со Ос-
новниот закон за здравствено осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 22/62 и „Службен лист на 
СФРЈ" бр. 15/65), здравствено се осигурени и чле-
новите на семејствата на лицата од претходниот 
став. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

115. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИ-
СОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА МОЖАТ ДА СЕ 
ОПРЕДЕЛАТ СТОПР1ТЕ НА ВОНРЕДНИОТ ПРИ-
ДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

Се прогласува Законот за највисоката граница 
до која можат да се определат отопите на вонред-
ниот придонес за здравственото осигурување на ра-
ботниците, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Социјално-
здравствениот собор одржана на 8 јул РЈ 1966 година 
и на седницата на Републичкиот собор одржана на 
12 јули 1966 година. 

Т,т бр. 29/66 
13 јули 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ. 
Видое Смилевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА МОЖАТ 
ДА СЕ ОПРЕДЕЛАТ ОТОПИТЕ НА ВОНРЕДНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Највисоката граница до која можат да се опре-

делат стопите на вонредниот придонес за здрав-
ственото осигурување на работниците заради по-
кривање вишокот на расходите над приходите по 
завршните сметки на фондовите за здравствено 
осигурување за 1965 година, се утврдува и тоа: 
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а) за осигурениците — до 1,00% ОД нивните нето 
лични примања; 

б) за работните и другите организации, држав-
ните органи и приватните работодавачи — до 2,00% 
од нето личните примања на осигурениците. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

116. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-
ВАЊЕ ВИСОКА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО СКОПЈЕ 

Се прогласува Законот за основање Високи 
музичка школа во Скопје, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Просветно-
културниот собор одржана на 8 јули 1966 година и 
седницата на Републичкиот собор одржана иа 12 
јули 1966 година. 

У. бр. 31/66 
13 јули 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е .р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ ВИСОКА МУЗИЧКА ШКОЛА ВО 

СКОПЈЕ 

Член 1 
Се основа Висока музичка школа со седиште 

во Скопје. 
Член 2 

Високата музичка школа подготвува наставнич-
ки кадри со висока стручна спрема за изведување 
настава по музичко воспитување во училиштата, 
како и високо стручни кадри за музичка уметност. 

Високата музичка школа се овластува да орга-
низира и изведува научна работа во областа на му-
зиката. 

Член 3 
Средствата за основањето и почетокот со работа 

на Високата музичка школа ги обезбедува Репуб-
ликата преку Републичкиот општествен фонд за 
финансирање на образованието. 

Член 4 
Високата музичка школа почнува со работа во 

учебната 1966/1967 година. 

Член 5 
Подготвителните работи за почеток со работа 

на Високата музичка школа ги врши Матичната ко-
мисија што ја именува Извршниот совет. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

117. 
Врз основа на член 2 од Законот за престанок 

на важењето на Законот за финансирање на стан-
бената изградба („Службен лист на СФРЈ" бр-' 
34/65), Собранието на Социјалистичка Република 
Х.хакедонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 12 јули 1966 година и на седницата на 
Стопанскиот собор одржана на 12 јули 1966 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БАНКА НА КОЈА И СЕ 
ПРЕНЕСУВААТ СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ФОНД ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

I. Паричните средства на Републичкиот фонд 
за станбена изградба, како и средствата на Фон-
дот дадени на кредит се пренесуваат со состојба на 
31 декември 1965 година во кредитниот фонд на 
Стопанската банка во Скопје. 

И. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 16 
13 јули 1966 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

118. 
Врз основа на член 8 од Законот за Републич-

киот фонд за научноистражувачка работа, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 12 
јули 1966 година и на седницата на Просветно-
културниот собор одржана на 8 јули 1966 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО -ИСТРАЖУВАЧКА 
РАБОТА 

I 
Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 

за научно истражувачка работа, што го донесе 
Управниот одбор на Фондот на седницата одржана 
на 22 април 1966 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 29 

13 јули 1966 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 
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119. 
Врз основа на член 7 од Законот за Републич-

киот фонд за кредитирање и стипендирање на сту-
дентите, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 12 јули 1966 година и на седницата на 
Просветно-културниот собор одржана на 8 јули 
1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ И СТИПЕНДИ-

РАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 

за кредитирање и стипендирање на студентите, што 
го донесе Управниот одбор на Фондот на седницата 
одржана на 9 март 1966 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 31 

13 јули 1966 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

120. 
Врз основа на член 8 од Законот за Републич-

киот фонд за издавачката дејност, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 16 мај 1966 
година и на седницата на Просветно-културниот со-
бор одржана на 8 јули 1966 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧ-

КАТА ДЕЈНОСТ 

I 
Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 

за унапредување на издавачката дејност, што го 
донесе Управниот одбор на Фондот на седницата 
одржана на 29 јуни и 2 декември 1965 година под 
број 196/65. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ." 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 34 

9 јули 1966 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

121. 
Врз основа на член 8 од Законот за Републич-

киот фонд за унапредување на културните деј-
ности, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 12 јули 1966 година и на седницата на 
Просветно-културниот собор одржана на 8 јули 1966 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛ-

ТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I 
Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 

за унапредување на културните дејности што го до-
несе Управниот одбор на Фондот на седницата одр-
јжана на 7 март 1966 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
Број 36 

13 јули 1966 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, е. р. 

122. 
Врз основа на членот 10 од Законот за евиден-

цијата на престојувалиштето на граѓаните („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 12/66), републичкиот секре-
тар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАСЦИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И 
ЧУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ЖИВЕАЛИШ-
ТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Евиденцијата на живеалиштето на граѓаните се 

води во картотечниот регистар кој служи за еви-
денција на издадените лични карти. Во овој регис-
тар се одбележува и промената на адресата на 
станот. 

Во случај на одјавување на живеалиштето кар-
тонот се издвојува од картотеката и се чува одвоено 
најмалку 5 години. 

Член 2 
Евиденцијата на престојувалиштето на граѓани-

те кои престојуваат како потстанар*!, општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи 
ја води во вид на книга-азбучен регистар. За по-
драчјето на градот Скопје оваа евиденција може да 
с<* води во вид на картотечен регистар. 

Азбучниот регистар се чува најмалку три го-
дини од денот на престанокот на евидентирањето 
во истиот. Картоните од картотечниот регистар се 
чуваат најмалку три години од денот на евиденти-
рањето. 
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Член 3 
Пријавата и одјавата на живеалиштето, прија-

вата за промена на адресата на станот и пријавата 
за престојувалиштето граѓаните ја поднесуваат на 
образецот бр. 1. 

За примената пријава односно одјава на живе-
алиштето, пријава за промена адресата на станот 
и пријава за престојувалиштето општинскиот орган 
на управата надлежен за внатрешни работи е дол-
жен на граѓаните да им издаде потврда. 

Член 4 
Угостителските и други организации како и са-

мостојните угостители и домаќинствата што даваат 
услуги за сместување евиденцијата на престојува-
лиштето на граѓаните ја водат во вид на книга на 
образецот број 2. 

Член 5 
Обрасците од член 3 и 4 од овој правилник се 

отпечатени кон овој правилник и се негов составен 
дел. 

Образец број 1 
(формат 210 X 148 мм) 

де општинскиот ОРГАН за ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Адреса која 
се пријаву-
ва односно 
одјавува 

М е с т о Адреса која 
се пријаву-
ва односно 
одјавува Улица и број 

И м е 
П р е з и м е 

Роден-а 

Ден, месец 
и година 

Роден-а 
Место, општи 
на и Републ. 

Рег. бр. на личната 
карта и кој орган ја 
издал 

Поранешно живеалиште 
и адреса (При подне-
сување одјава се наве-
дува адресата во мес 
тото на заминување) 

ПОТВРДА ЗА ПРИЕМ НА ПРКЈШ-0Д1Ш 
Од роден 19 година 

примена е пријава-одјава за адресата во 
ул. бр. . 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 04-173/1 
27. јуни 1966 година 

Скопје 
Републички секретар 
за внатрешни работи, 
Коча Битољану*, е. р. 

Поднесуваат: 
Пријава за живеалиште 
Одјава за живеалиште 
Пријава за промена на адресата на станот 
Пријава за престојувалиште. (Напомена: Употребното 

да се потцрта) 
За себе ги давам "следните податоци: 

V© 

гп 

<4 

-

ХО 

а 

КОНКУРСИ 
СОВЕТОТ НА ПРИФАТИЛИШТЕТО ЗА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ ВО СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за директор на Прифатилиштето за деца и мла-
динци во Скопје 

Кандидатот, покрај општите услови предвидени 
со законот, треба да ги исполнува и следните: 

а) Филозофски факултет-педагошка група или 
висока дефектолошка школа — специјален педагог, 
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положен стручен испит со 5 години работно ис-
куство; 

б) Висока дефектолошка школа — специјален 
педагог, положен стручен испит и 7 години работно 
искуство. 

Кон пријавата кандидатите треба да поднесат и 
документи дека ги исполнуваат условите со кратка 
биографија за досегашната работа. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРЖ." 

Пријави таксирани се поднесуваат до Прифа-
тилиштето со назначување за конкурсна комисија, 
лично или преку пошта на поштански ф а х 253. 

своите побарувања, односно долгувања во определе-
ниот рок. 

Од Ликвидационата комисија (1127) 

ТРГОВСКОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НА ГОЛЕМО И 
МАЛО „ОХРИДСКИ МАГАЗИН" — ОХРИД 

О Б Ј А В У В А 

отстапување изградба на магазин со фиксна 
цена. 

Рок за завршување на работите е 31 октомври 
1966 година. 

Пресметковна вредност на работите изнесува 
28.787.725 стари динари. 

Писмените понуди се примаат во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето. 

Документацијата, условите и се друго во врска 
сс објавата можат да се видат и добијат секој ра-
ботен ден од 6 до 13 часот во просториите на прет-
пријатието •— Одделение за план и анализа во 
Охрид. 

Трговско претпријатие на големо и мало 
„Охридски магазин" 

Охрид 

Со решението на овој суд Л. бр. 7/63 од 25. V. 
1966 година заклучена е постапката за присилна 
ликвидација на бившата Земјоделска задруга „До-
де Мицевски" од село Секирани, Битолско. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Л. бр. 
7/63. * (1097) 

ЛИКВИДАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на задругите на ден 14. VI. 1966 
година, на страна 100, реден број 5 е запишано 
следното: Земјоделската задруга „Бела Река" од 
село Рич, Струмичко, е ставена во редовна ликви-
дација. 

Претседател на ликвидациониот одбор е Стојан 
Шолев од Струмица. 

Престанокот на задругата и ставањето во ре-
довна ликвидација е запишано во регистарот врз 
основа на поднесената пријава од страна на прет-
седателот на ликвидациониот одбор на задругата 
број 5 од 10. V. 1966 година и решението на Собра-
нието на општината Струмица број 01-1502/1 од 1. 
Ш. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
122/66. (974) 

Ликвидационата комисија на Собранието на оп-
штината Идадија — Скопје, со решение број 11096 од 
20 јуни 1966 година, отвори редовна ликвидација на 
Наставниот центар „Александар У рд аревски—Стан-
ко" и го именува за ликвидатор Јосковски Арсов 
Ристо. 

Се повикуваат сите поверители и должници на 
Наставниот центар „Александар Урдаревски—Стан-
ко", во ликвидација, во рок од 30 дена од објаву-
вањето на огласот, да ги пријават на ликвидаторот 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите на ден 14. VI. 1966 
година на страна 96, реден број 7 е запишано след-
ното: Земјоделската задруга „Братство" од село 
Попчево, Струмичко, е ставена во редовна ликви-
дација. 

Претседател на ликвидациониот одбор , на за-
другата е Крум Гоцев од Струмица. 

Престанокот на задругата и ставањето во ре-
довна ликвидација е запишано во регистарот врз 
основа на поднесената пријава од страна на прет-
седателот на ликвидациониот одбор на задругата 
број 2 од 10. V. 1966 год. и решението на Собранието 
на општината Струмица бр. 01-1503/1 од 1. Ш. 1966 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
123/66. (975) 

СОДРЖИНА 
Страна 

113. Указ за прогласување на Законот за 
спроведување на пензиското и инвалид-
ското осигурување на самостојните за-
наетчии и самостојните угостители — — 329 
Закон за спроведување на пензиското и 
инвалидското осигурување на самостој-
ните занаетчии и самостојните угости-
тели — — — — — — — — — 329 

114. Указ за прогласување на Законот за уста-
новување здравствено осигурување на 
самостојните угостители — — — — 332 
Закон за установување здравствено оси-
гурување на самостојните угостители — 332 

115. Указ за прогласување на Законот за на ј -
високата граница до која можат да се 
определат отопите на вонредниот придо-
нес за здравственото осигурување на ра- -
ботниците — — — — — — — — 332 
Закон за највисоката граница до која мо-
ж а т да се определат отопите на вонред-
ниот придонес за здравственото осигу-
рување на работниците — — — — — 332 

116. Указ за прогласување на Законот за осно-
вање Висока музичка школа во Скопје 333 
Закон за основање Висока музичка шко-
ла во Скопје — — — — — — — 333 

117. Одлука за определување банка на која и 
се пренесуваат средствата на Републич-
киот фонд за станбена изградба — — 333 

118. Одлука за потврдување Статутот на Ре-
публичкиот фонд за научноистражувачка 
работа — — — — — — — — — 333 

119. Одлука за потврдување Статутот на Ре-
публичкиот фонд за кредитирање и сти-
пендирање на студентите — — — — 334 

120. Одлука за потврдување Статутот на Ре-
публичкиот фонд за унапредување на 
издавачката дејност — — — — — 334 

121. Одлука за потврдување Статутот на Ре-
публичкиот фонд за унапредување на 
културните дејности — — — — — 334 

122. Правилник за обрасците и за начинот на 
водење и чување на евиденцијата за ж и -
веалиштето и престојувалиштето на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 334 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие — Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10-а. 
Пошт. ф а х 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-698 при 

Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


