
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. Број 21 

Среда, 5 јуни 1963 
С к о п ј е 

Год. XIX 

Претплатата за 1963 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

115. 
На основа член 89 став 2 од Законот за орга-

низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен ли,ст на ФНРЈ" бр. 22/62), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
СТОПИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И 

СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК 
НА ДЕЦА 

1. Се дава согласност на Одлуката за стопите 
на основните придонеси за инвалидско и пензиско 
осигурување и стопата на придонесот за додаток на 
де-ца, донесена од Собранието на Републичката за-
едница за социјално осигурување на работниците 
на Народна Република Македонија под бр. 07-618/1 
од 1. III. 1963 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 09-674/1 
25 март 1963 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Филип Брајковски, с. р. Ристо Џунов, с. р. 

116. 
На основа член 92 став 2 од Законот за орга-

низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на ФНРЈ" бр, 22/62). 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 

СТОПИТЕ НА ДОДАЈНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Се дава согласност на Одлуката за -стапите на 
додајните придонеси за инвалидско осигурување, 
донесена од Собранието на Републичката заедница 
за социјално осигурување на работниците на На-
родна Република Македонија под број 07-620/1 од 
1.HL 1963 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 09-674/2 
25 март 1963 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Потпретседател, 

Филип Брајковски, с. р. Ристо Џунов, с.р. 

117. 
На основа член 39 а во врска со член 47 став 

2 од Основниот закон за заштита на добитокот од 
заразните болести („Службен лист на ФНРЈ4 ' бр. 
26/54) и член 41 од Уредбата за пренесување работи 
во надлежност на сојузни и републички органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 18/58), 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРЕЗЕМАЊЕ ЗАШТИТНИ 
МЕРКИ ПРОТИВ ЛИГАВКАТА И ШАПОТ ВО 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИТЕ 

Сите стопански организации м установи што 
имаат папкари се должни на своите работници што 
не се занимаваат со одгледување на добиток да им 
забранат да влегуваат ка ј добитокот. 

II 

Без одобрување на општински ветеринарен ин-
спектор се забранува влегување -и премин на надво-
решни лица и превозни средства во стопанскиот 
двор, сите простории каде се држи добиток, испуш-
тите и пасиштата на стопанските организации и 
установи што имаат папкари. 

III 

Сите стопански организации и установи што 
имаат папкари се должни пред влезот во стопан-
скиот двор и пред секоја штала односно обор да 
направат дезинфекциона бариера со 2% раствор од 
кауетичка сода. 

IV 

Пренесување на добитокот од еден во друг по-
гон или од еден во друг објект за добиток на иста 
стопанска организација односно установа може да 
се врши само во согласност на одговорниот вете-
ринарен стручњак во стопанската организација од-
носно установата. 

V 

Сите работници што работат к а ј добитокот за-
должително да бидат снабдени со работнички алиш-
та м гумени чизми и прибор за миење и дезинфек-
ција на рацете. Работничките алишта и гумените 
чизми можат да се носат само во стопанскиот двор, 
просториите каде се држи добиток, испустите и 
пасиштата. 
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VI 
Прекршителите на оваа наредба ќе се казну-

ваат по одредбите на член 69, 70, 71 и 72 од Основ-
ниот закон за заштита на д,обитокот од заразните 
болести. 

VII 

Оваа наредба влегува во сила со донесувањето 
а ќе се објави во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Број 12-1488/1 
10 мај 1963 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Драги Трајановски, с. р. 

118. 
На основа член 41 а во врска со член 47 став 2 

од Основниот закон за заштита на добитокот од за-
разните болести („Службен лист на ФНРЈ" бр. 26/54) 
и член 41 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ" бр. 18/58) и 
точка II подточка 1 од Одлуката за особено опас-
ните сточни заразни болеста и посебните мерки за 
нивното сузбивање и искоренување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 19/56), Републичкиот секретаријат за 
земјоделство и шумарство донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УБИВАЊЕ НА ЖИВОТНИ ЗАРАЗЕНИ ИЛИ 
СОМНИТЕЛНИ НА ЗАРАЗА ОД ЛИГАВКА И 

ШАП 

I 
Сите говеда, овци и 'свињи заразени или сом-

нителни од заразната болест лигавка и шап во 
подрачјето на селата Лознани, Брод, Ношпал, Лого-
варди, Бележело и Карамани во Битолска околија 
какзо и во селата во кои допрва ќе биде откриена 
заразата ќе се убијат и закопаат со кожа. 

II 

Надоместокот за убиениот добиток ќе се испла-
тува по Уредбата за надомест на штета настанала 
со убивање, колење или пцовисување на животни-
те („Службен лист на ФНРЈ" бр. 49/54). 

III 

За спроведување ,на оваа наредба се грижи 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

IV 
Наредбата влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Број 12-1489/1 
10 мај 1963 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
Драги Трајановски,. с. р. 

119. Ј 

На основа член 21 став 1 точка 3, член 89 став 
2 точка 2 и член 202 став 1 од Законот за органи-
зација и финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62) и Одлуката за 
определување на етопите за социјално осигурува-
ње, додаток на деца и запослување на работници 
во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 53/62), 
Собранието на Републичката заедница за социјално 
осигурување на работниците донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 
ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

И СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА 
ДОДАТОК НА ДЕЦА 

1. Стопата на основниот придонес за инвалид-
ско осигурување се определува на 2,0% од бруто 
износот на личниот доход па работниците. 

2. Стопата на основниот' придонес за пензиско 
осигурување се определува на 2,5% од бруто из-
носот на личниот доход на работниците и 2,5% на 
вкупниот бруто износ на личниот доход на работни-
ците (дел на основните придонеси за социјално оси-
гурување по дополнителната стопа). 

3. Стопата на придонесот за додаток на деца се 
определува на 8,0% од бруто износот на личниот 
доход на работниците. 

4. Оваа одлука влегува/ во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1963 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-618/1 
1 март 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. .р. 

120. 
На основа член 21 став 1 точка 3, член 91 став 

2 и член 92 став 1 точка 2 од Законот за органи-
зација и финансирање на социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62) и Одлуката 
за определување гранки, групи, односно подгрупи 
организации во кои може да се определи додатен 
,придонес "за инвалидско осигурување („Службен 
весник на НРМ" бр. 14/63), Собранието на Репуб-
личката заедница за социјално осигурување на ра-
ботниците донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАЈНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Додатен придонес за инвалидско осигурување 
ќе плаќаат сите организации во гранките, во кои 
може да се определува додатен придонес за инва-
лидско осигурување, според точка 1 од Одлуката за 
определување гранки, групи, односно подгрупи ор-
ганизации во кои може да се определи додатен при-
донес за инвалидско осигурување. 
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2. Стопите на додатните придонеси за инвалид-
ско осигурување се определуваат според процентот 
на инвалидизирана на осигурениците запослени во 
организациите на поодделни гранки и изнесуваат: 

а) 0,60% од бруто износот на личниот доход на 
работниците за гранката 
115-00 Металургија на обоени метали 

б) 0,50% од бруто износот на личниот доход на 
работниците за гранките: 
127-00 Прехранбена индустрија 
129-00 Тутунова индустрија 
411-00 Проектирање 
412-00 Градење 
413-00 Монтажа 
812-00 ^Комунална дејност 

в) 0,30% од бруто износот на личниот доход на 
работниците за гранките: 
112-00 Производство и преработка на јаглен 
121-00 Индустрија на градежни материјали 
124-00 Текстилна индустрија 
125-00 Индустрија на кожа и обувки 
511-00 Железнички сообраќај 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари! 1963 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-620/1 
1 март 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с р. 

121. 
На основа член 198 и 199 од Законот за орга-

низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), Собра-
нието на Републичката заедница за социјално оси-
гурување на работниците донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕЦОС llA РАБОТИТЕ И ОБВРСКИТЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ И НА РЕПУБЛИЧ-

КИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Основните средства на Републичкиот завод 
за социјално осигурување се пренесуваат во делов-
ниот фонд на Републичкиот завод за социјално 
осигурување. 

2. Непокриениот вишок расходи над приходите 
(кусок) од 3.220.694.030 динари се пренесува на фон-
довите на Републичката заедница за социјално оси-
гурување и тоа: на товар на фондот за инвалидско 
осигурување динари 329.154.930, на фондот за 
пензиско осигурување динари 758.473.440 и фондот 
за додаток на деца динари 2.133.065.660. 

3. Долгот при Стопанската банка на Народна 
Република Македонија на име кредит без интерес 
одобрен за покривање на непокриените вишоци на 
расходи над приходите во фондот за долгорочно 
осигурување од 3.350.976.476 динари и долгот при 

истата банка за одобрен кредит со интерес за не-
рамномерен прилив на средства од 200.000.000 динари 
се пренесуваат како обврска на фондовите на Ре-
публичката заедница за социјално осигурување на 
работниците. 

4. Средствата на фондот за превентивна здрав-
ствена заштита од 924.142 динари и средствата на 
резервата на фондот за здравствено реосигурување 
од 77.179.817 динари се пренесуваат во резервата на 
фондот на здравственото реосигурување на Репуб-
личката заедница за социјално осигурување на ра-
ботниците. 

5. Долгот при Инвестиционата банкана ФНРЈ — 
Филијала на Народна Република Македонија во 
Скопје од 19.324.788 динари за одобрен долгорочен 
кредит со интерес за изградени 9 стана во зградата 
на „Авто-Македонија", Скопје, улица „Железничка" 
број 8, се пренесува како обврска на фондовите на 
Републичката заедница за социјално осигурување 
на работниците. 

6. Сите останати средства — обврски и поба-
рувања — утврдени со завршната сметка за 1962 
година се пренесуваат на Републичкиот завод за со-
цијално осигурување. 

Сите деловни книги на Заводот се заклучуваат 
под 31. ХП. 1962 година. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 
јануари 1963 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-1013/1 
10 април 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

122. 
На основа член 37 точка 4, член 113 став 2 и 

член 116 од Законот за организација и финанси-
рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 22/62), Собранието на Републичката 
заедница за социјално осигурување на работниците 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ 

1. Заради спроведување на задолжително здрав-
ствено реосигурување, кај Републичкиот завод за 
социјално осигурување се фогрмира фонд за за-
должително здравствено реосигурување (во ната-
мошен текст — фонд за реосигурување). 

2. Задолжителното здравствено реосигурување 
според оваа одлука се спроведува за следниве ри-
зици: 

1) заболување од ТБЦ, 
2) повреда на работа и професионално забо-

лување, 
3) заболување од душевни болести, 
4) поголем број на запослени жени — осигу-

реници, 
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5) поголем број на членови на фамилии. 
3. Како случаи опфатени со реосигурување во 

смисла на точка 2 на оваа одлука се сметаат: 
1) секој отсутен ден од работа, поради забо-

лување од ТБЦ, повреда на работа и професионал-
но заболување утврден од страна на надлежните 
органи; 

2) секој болнички ден на. лекување во специ-
јални болници за душевни болести почнувајќи од 
61-от ден на лекувањето, утврден по фактурите на 
специјалната болница за календарската година; 

3) секој осигуреник — жена, односно член на 
фамилија преку предвидениот просек утврден во 
календарската година на основа званични статис-
тички показатели. 

4. За реосигурување се плаќаат премии за ре-
осигурување (во натамошниот текст — премиите). 

Премиите се плаќаат според Тарифата на пре-
миите за задолжително здравствено реосигурување. 

5. Висината на надоместот за поодделни слу-
чаи за задолжително здравствено реосигурување 
се утврдува: - ; , ! I 

1) во износ од 300 динари за секој отсутен 
ден на заболувањето од ТБЦ, 

2) во износ од 250 динари за секој отсутен 
ден поради повреда на работа и професионално за-
болување, 

3) во износ од 1.200 динари за секој болнички 
ден на лекување во специјални болници за душев-
ни болести почнувајќи од 61-от ден на лекувањето, 

4) во износ од 4.700 динари годишно за секој 
осигуреник — жена преку 20, 30 осигуреник — же-
на на 100 активни осигуреници, 

5) во износ од 4.700 динари годишно за секој 
член на фамилија преку 190,3 члена на фамилија 
на. 100 активни осигуреници и лица привремено 
вон работен однос. 

6. Надоместоците определени во точка 4 од оваа 
одлука се зголемуваат за процент за кој прихо-
дите од основниот придонес за здравствено осигу-
рување ка ј поодделни комунални заедници во про-
сек по еден активен осигуреник и лице привремено 
вон работен однос, се помали од републичкиот про-
сек на тие приходи. Во случај кога тие приходи кај 
поодделни комунални заедници во просек победен 
активен осигуреник и лице привремено вон рабо-
тен однос се поголеми од републичкиот просек, на-
доместоците определени во точка 4 се намалуваат 
за процент за кој приходите кај поодделни кому-
нални заедници го надминуваат републичкиот про-
сек. , , , 

Приходите од основниот придонес ќе се пре-
сметуваат по единствена стопа на основниот придо-
нес од 9,0 %. 

7. Од средствата остварени со премии за ре-
жиски додаток ќе се издвојуваат средства во виси-
на предвидена со Одлуката за висината на режис-
киот додаток на Републичкиот завод за социјално 
осигурување. 

8. Надоместоците се признаваат во определен 
постоен износ за секој настанат реосигурен случај. 

9. Барањата за надоместоци од фондот за ре-
осигурување ги поднесуваат комуналните заводи 

за социјално осигурување по истекот на секое ка -
лендарско тримесечје. 

Барањата за надоместоци се поднесуваат за се-
која неодделна комунална заедница за социјално 
осигурување на работниците. 

10. Надоместоците од фондот за реосигурување 
ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје 
за целиот период од почетокот на годината. 

11. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање ќе ги пропише со упатство роковите за пре-
сметување на премиите и документацијата кон ба-
рањата за надоместоци во смисла на оваа одлука. 

12. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија, а ќе се применува од 1 
јануари 1963 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-1015/1 
10 април 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

123. 
На основа член 37 точка 4 и член 114 став 1 

и 2 од Законот за организација и финансирање ни 
социјалното осигурување (Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница за 
социјално осигурување на работниците донесува 

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО 

РЕОСИГУРУВАЊЕ 

1. Премиите за реосигурување на определени 
ризици во здравственото осигурување со Одлуката 
за спроведување на задолжително здравствено ре-
осигурување ќе се пресметуваат и ќе се уплатуваат 
по стопите определени со оваа тарифа. 

2. Премиите за реосигурување изнесуваат: 
1) 0,128% за реосигурување на ризици што 

настануваат во случај на заболувањето од ТБЦ; 
2) 0,039% за реосигурување на ризици што 

настануваат во случај на повреда од работа и про-
фесионално заболување; 

3) 0,169% за реосигурување на ризици што 
настануваат во случај на поголем број денови на 
лекување во болници за душевни болести; 

4) 0,016% за реосигурување на ризици што 
настануваат во случај на поголем број на запос-
лени жени — осигуреници; 

5) 0,163% за реосигурување на ризици што 
настануваат во случај на поголем број на членови-
те на фамилии. 

3. Премиите се пресметуваат од основицата што 
ја сочинува збирот на личните доходи на работни-
ците (бруто) кои се остваруваат на подрачјето на 
односната комунална заедница. 

Утврдувањето на личниот доход се врши од 
вкупниот основен придонес, со исклучок на придо-
несот уплатен за лица осигурани по член 20 од За-
конот за здравствено осигурување. 

4. Премиите за реосигурување по стопите опре-
делени во оваа тарифа се пресметуваат месечно. (Ко-
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нечната пресметка на премиите се врши на кракот 
на годината со завршните сметки. 

5. Оваа тарифа влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1963 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-1016/1 
10 април 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

11.059.328.209 
13.149.399.757 

124. 
На основа член 21 став 1 точка 4 и член 113 до 

118 од Законот за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница за 
социјално осигурување на работниците донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСР1СКИ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУ-

ВАЊЕ ЗА 1963 ГОДИНА 
I 

Финансовиот план на фондот за задолжително 
здравствено реосигурување за 1963 година содржи: 

Приходи од премии од Дин. 531.495.000 
Средствата за режиски 
додаток од " „ 19.400.000 

Чисти приход од 
Расходи од 

512.095.000 
512.095.000 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 1 ја-
нуари 1963 година. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-1017/1 
10 април 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

Чисти приходи од Дин, 
Расходи од „ 

Вишок на расходите над 
приходите од „ 2.090.071.548 

II 

Вишокот на расходи над приходите, во смисла 
на одредбите од Одлуката за покривање на непо-
криените кусоци во фондовите на заводите за со-
цијално осигурување („Службен лист на ФНРЈ4 ' бр. 
22/62) се покрива со кредит без интерес, 

Ш 
Завршната сметка, согласно точка 2 став 2 од 

Одлуката за преглед на завршните сметки на др-
жавните органи, самостојните установи и фондо-
вите („Службен лист на ФНРЈ" бр. 11/62), се под-
несува на Службата на општественото книговод-
ство при Народната банка на ФНРЈ — Филијала 
802-11, Скопје. 

IV 
Прилозите кон оваа одлука чинат составен 

дел на завршната сметка. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-1007/1 
10 април 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

125. ! 
На основа член 21 став 1 точка 4 и член 198 од 

Законот за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
22/62), Собранието на Републичката заедница за со-
цијално осигурување на работниците донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ФОНДОТ ЗА ДОЛГОРОЧНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ ЗА 1962 ГОДИНА 
I 

Се усвојува завршната сметка на Фондот за дол-
горочно осигурување на Републичкиот завод за со-
цијално осигурување за 1962 година во која се иска-
жани: 

126. 
На основа член 21 став 1 точка 4 и член 198 од 

Законот за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
22/62), Собранието на Републичката заедница за со-
цијално осигурување на работниците донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ФОНДОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО 

РЕОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1962 ГОДИНА 

Се усвојува завршната сметка на Фондот за за-
должително здравствено реосигурување за 1962 го-
дина во која се искажани: 

Чисти приходи од Дин. 255.319.140 
Расходи од „ 286.705.500 

Вишок расходи над 
приходите од 31.386.360 

II 
Вишокот на расходи над приходите, согласно 

точка 1 став 1 под 1 од Одлуката за покривање на 
непокриените кусоци во фондовите на заводите за 
социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 22/62), во целост се покрива со средствата на ре-
зервата на фондот. 

III 

. Завршната сметка, согласно точка 2 став 2 од 
Одлуката за преглед на завршните сметки на др-
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жавните органи, самостојните установи и фондови-
те („Службен лист на ФНРЈ" бр. 11/62), се подне-
сува на службата на општественото книговодство 
при Народната банка на ФНРЈ — Филијала 802-11, 
Скопје. 

IV 

Прилозите кон оваа одлука чинат составен 
дел на завршната сметка. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-1008/1 
1С април 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

127. 
На основа член 21 став 1 точка 4 и член 198 од 

Законот за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
22/62D, Собранието на Републичката заедница за 
социјално осигурување на работниците донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПРЕВЕНТИВНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1962 ГОДИНА 

I 

Се усвојува завршната светка на Републич-
киот фонд за превентивна здравствена заштита за 
1962 година во која се искажани: 

Средства на фондот од Дин. 130.950.546 
Расходи од „ 130.026.404 

Неутрошени средства од „ 924.142 

II 

Неутрошените средства, согласно член 198 став 
3 точка 2 од Законот за организација и финансираг-
ње на социјалното осигурување, се пренесуваат во 
резервата на фондот за здравствено реосигурување. 

III 

Завршната сметка, согласно точка 2 став 2 од 
Одлуката за преглед на завршните сметки на др-
жавните органи, самостојните установи и фондови-
те („Службен лист на ФНРЈ" бр. 11/62), се поднесу-
ва на Службата на општественото книговодство при 
Народната банка на ФНРЈ — Филијала 802-11, 
Скопје. 

IV 

Прилозите кон оваа одлука чинат составен 
дел на завршната сметка. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-1009/1 
10 април 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

128. 
На основа член 21 став 1 точка 4 и член 198 од 

Законот за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
22/62), Собранието на Републичката заедница за со-
цијално осигурување на работниците донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ФОНДОТ ЗА ОДДЕЛНА НАМЕНА ПРИ РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ ЗА 1962 ГОДИНА 

I 
Се усвојува завршната сметка на Фондот за 

одделна намена при; Републичкиот завод за соци-
јално осигурување за 1962 година во која се иска-
жани: 

Средства на фондот од Дин. 3.837.472 
Расходи од „ 3.837.472 
Завршната сметка, согласно точка 2 став 2 од 

Одлуката за преглед на завршните сметки на др-
жавните органи, самостојните установи и фондо-
вите („Службен лист на ФНРЈ" бр. 11/62), се подне-
сува на Службата на општественото книговодство 
при Народната банка на ФНРЈ — Филијала 802-11, 
Скопје. 

III 

Прилозите и образложението го чинат состав-
ниот дел на завршната сметка. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-1011/1 
10 април 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

129. 
На основа член 21 став 1 точка 4 и член 198 од 

Законот за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
22/62), Собранието на Републичката заедница за со-
цијално осигурување на работниците донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА ПРИ РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-

РУВАЊЕ ЗА 1962 ГОДИНА 

I 
Се усвојува завршната сметка на Фондот за 

здравствена изградба при Републичкиот завод за со-
цијално осигурување за 1962 година во која се ис-
кажани: 

Средства на фондот од Дин. 2.050.870 
Расходи од „ 1.611.500 

Неутрошени средства од „ 439.370 
П 

Неутрошените средства, согласно точка 1 став 
1 под 1 од Одлуката за покривање на непокриени" 
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те кусоци во фондовите за социјално осигурување 
(,.Службен лист на ФНРЈ" бр. 22/62), ќе се употре-
бат за покривање на преостанатите непокриени ви-
шоци на расходи над приходите од работењето на 
фондот за долгорочно осигурување во поранешните 
години. 

III 
Завршната сметка, согласно точка 2 став 2 од 

Одлуката за преглед на завршните сметки на др-
жавните органи, самостојните установи и фондо-
вите („Службен лист на ФНРЈ" бр. 11/62), се подне-
сува на Службата на општественото книговодство 
при Народната банка на ФНРЈ — Филијала 802-11, 
Скопје. 

IV 

Прилозите и образложението го чинат состав-
ниот дел на завршната сметка. 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Број 07-1010/1 
10 април 1963 година 

Скопје 
Претседател, 

Михајло Апостолски, с. р. 

130. 
На основа член 53 точка 3 и член 87 став 1 од 

Законот за здравствено осигурување на земјодел-
ците („Службен весник на НРМ" бр. 14/63), Управ-
ниот одбор на фондот за здравствено реосигурува-
ње на земјоделците, на седницата одржана на ден 
20 април 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

1. Заради спроведување на задолжително здрав-
ствено реосигурување, кај Републичкиот завод за 
социјално осигурување се формира Фонд за задол-
жително здравствено реосигурување на земјодел-
ците (фонд за реосигурување). 

2. Задолжителното здравствено реосигурување 
според оваа одлука се спроведува за ризиците: 

1) што настануваат во случај на понизок ка-
тастарски приход односно придонес за здравстве-
но осигурување во пооделни комунални заедници; 

2) што настануваат во случај на поголемо ко-
ристење на стационарно лекување на заболувања-
та од ТБЦ и малигна тумори. 

3. За реосигурување се плаќаат премии за ре-
осигурување (премии). Премиите се плаќаат по стое-
ните определени со тарифата на премиите за задол-
жително здравствено реосигурување. 

4. Од фондот за реосигурување се признаваат 
надоместоци на фондовите за здравствено осигуру-
вање на земјоделците и тоа: 

1) во случај на понизок катастарски приход 
односно придонес за здравствено осигурување, во 
70%-тен износ на разликата во придонесот помеѓу 
републичкиот просек и просекот на комуналната 
заедница; 

2) во случај на поголемо користење на стаци-
онарно лекување од ТБЦ и малигни тумор, по 1200 
динари за секој стационарен ден над републичкиот 
просек. 

Приходите од придонесот за здравствено осигу-
рување ќе се пресметуваат по единствена стопа на 
придонесот од 9%. 

5. Барањата за надоместоци од фондот за ре-
осигурување ќе ги поднесуваат комуналните заводи 
за социјално осигурување, по истекот на секое ка-
лендарско тримесечје и тоа за секоја поодделна 
комунална заедница за здравствено осигурување 
на земјоделците. 

6. Надоместоците од фондот за реосигурување 
ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје за 
целиот период од почетокот на годината. 

7. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање со упатство поблиско ќе го пропише начинот 
за пресметување на премиите и поднесување на 
документацијата кон барањата за надоместоци во 
смисла на оваа одлука. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1963 година. 
УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
Број 07-932/1 

20 април 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Наум Пејов, с. р. 

131. 
На основа член 78 став 1 и член 87 став 1 од За-

конот за здравствено осигурување на земјоделците 
(„Службен весник на НРМ" бр. 14/63), Управниот 
одбор на фондот за здравствено реосигурување на 
земјоделците, на седницата одржана на ден 20 ап-
рил 1963 година, донесе 

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
1. Премиите за реосигурување на определени 

ризици во здравственото осигурување на земјодел-
ците предвидени со Одлуката за спроведување на 
задолжителното здравствено реосигурување на зем-
јоделците од 20 април 1963 година ќе се пресметуваат 
и ќе се уплатуваат по стопите определени со оваа 
тарифа. 

2. Премиите за реосигурување изнесуваат: 
1) 0,307% за реосигурување на ризиците што 

настануваат во случај на понизок катастарски при-
ход односно придонес за здравствено осигурување; 

2) 0,327% за реосигурување на ризиците што 
настануваат во случај на поголемо користење на 
стационарно лекување на заболувања од ТБЦ и ма-
лигни тумори. 

3. Премиите се пресметуваат од основицата што 
ја сочинува катастарскиот приход утврден за тери-
торијата на комуналната заедница за 1963 година. 

4. Премиите за реосигурување по стопи опреде-
лени со оваа тарифа, се пресметуваат месечно. Ко-
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нечната пресметка на премиите се врши на крајот 
на годината ico завршните сметки. 

5. Оваа тарифа влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ44, а ќе се 
применува од 1 јануари 1963 година. 
УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
Бр. 07-933/1 

20 април 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Наум Пејов, с. р. 

132. 
На основа член 44 став 1 точка 4 и член 87 став 

1 од Законот за здравствено осигурување на земјо-
делците („Службен весник на НРМ" бр, 14/63), Уп-
равниот одбор на фондот за здравствено реосигуру-
вање на земјоделците, на седницата одржана на ден 
20 април 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1963 ГОДИНА 

I. Финансискиот план на фондот за задолжи-
телно здравствено реосигурување на земјоделците 
за 1963 година содржи: 

— чист приход од динари 68.411.119 
— расходи од динари 67.851.000 
— вишок на приходи над 

расходи од динари 560.119 
П. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
Број 07-834/1 

20 април 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Наум Пејов, с. р. 

133. 
На основа член 44 став 1 точка 4 и член 87 став 

1 од Законот за здравствено осигурување на земјо-
делците „Службен весник на НРМ" бр. 14/63), Уп-
равниот одбор на Фондот за здравствено реосигуру-
вање на земјоделците, на седницата одржана на ден 
20 април 1963 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
ФОНДОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО 
РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРО-

ИЗВОДИТЕЛИ ЗА 1962 ГОДИНА 

I. Се усвојува завршната сметка на фондот за 
задолжително здравствено реосигурување на земјо-
делските производители за 1962 година во која се 
искажани: 

— чист приход од дин, 44.537.119 
— расходи од дин. 31.169.000 
— вишок приходи над 

расходи од дин. 13.168.119 

И. Вишокот на приходите утврден со заврш-
ната сметка, согласно член 88 м 79 од Законот за 
здравствено осигурување на земјоделците, се вне-
сува како вонреден приход во 1963 година. 

III. Оваа одлука влегува во сила од денот на об-
јавувањето во „Службен весник на СРМ." 
УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕ-

НО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
Бр. 07-931/1 

20 април 1963 година 
Скопје 

Претседател, 
Наум Пејов, с. р. 

134. 
На основа член 102 став 1 од Законот за из-

бор на пратеници на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, Републичката изборна 
комисија за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека на 3 јуни 1963 година во општинските собра-
нија за изборите што ќе се одржат на 16 јуни 1963 
година се избрани следниве кандидати за прате-
ници на Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во овие 
изборни единици и тоа: 

1. ДИМИТРОВСКИ КОСТОВ НИКОЛА - во 
изборната единица БИТОЛА I 

2. ПЕЕВ ЛАМБОВ НАУМ - во изборната 
единица БИТОЛА II 

3. ПЕЕВСКИ ДИМОВ МИТО - во изборната 
единица БИТОЛА III 

4. ЛОЗАНОВСКА СТОЈАНОВА ОРДАНКА -
во изборната единица БИТОЛА IV 

5. ВАСИЛЕВСКА ЦВЕТАНОВА КОЦА - во 
изборната единица БИСТРИЦА 

6. ЈОНОВСКИ ВЕЛЈАНОВ МИЛАН - во ив-
борната единица ДЕМИР ХИСАР 

7. БОЈАНОВСКИ КОНЕВ ДИМЧЕ! - ДИЗЕ" — 
во изборната единица ДОЛНЕНИ 

8. БУНТЕВСКИ ТРАЈЧЕВ РИСТО - " в о ""из-
борната единица КРИВОГАШТАНИ 

9. МАНДИЛОВСКИ КОСТОВ ВАНГЕЛ - во 
изборната единица КРУШЕВО 

10. НИКОЛОВСКИ СОТИРОВ ГОГА - во из-
борната единица КУКУРЕЧАНИ 

11. ЗДРАВКОВСКИ БОШКОВ ПЕТАР во 
изборната единица МОРИОВО 

12. ДИМИТРОВСКИ КОСТОВ МИТО - во 
изборната единица НОВАЦИ 

13. АРНАУДОВА ТОДЕВА ВЕРА - во избор-
ната единица ПРИЛЕП I 

14. ДИМЕВСКИ ГОРЕВ МИЦЕ - во изборна-
та единица ПРИЛЕП И 

15. ПЕПЕЉУГОСКИ ПЕТРОВ ПЕТАР - во 
изборната единица ПРИЛЕП III 

16. ЏАМБАЗ АНГЕЛЕВ ДАРЕ - во"изборната 
единица ПРИЛЕП IV 

17. НАЈДОСКИ СТОЈАНОВ КИЦЕ - во из-
борната единица ТОПОЛЧАНИ 
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18. МИЈ АЛКОВСКИ МАНЕВ МИТКО - во 
изборната единица КРАТОВО 

19. АТАНАСОВСКИ МАЛИНОВ ДИМЧЕ - во 
изборната единица КРИВА ПАЛАНКА I 

20. ПУТИНСКИ СТОЈЧЕВ САЛТИР - во из-
борната единица КРИВА ПАЛАНКА II 

21. МАЛИНСКА ЃОРЃЕВА ВЕСЕЛИНКА - во 
изборната единица КУМАНОВО I 

22. ДИМКОВСКИ СТОЈАНОВ МИЛОРАД —во 
изборната единица КУМАНОВО II 

23. КОЦЕВА ЕФТИМОВА ЉУБИЦА - во из-
борната единица КУМАНОВО III 

24. ТАКИ РАМАДАН ХАМИД - во изборната 
. единица КУМАНОВО IV 
25. АРИФИ НУХИ АРИФ —во изборната еди-

ница ЛИПКОВО 
26. СТЕФКОВСКИ МИЛАНОВ БЛАГОЈА — во 

изборната единица ОРАШАЦ 
27. МЕНКОВ ИЛИЕВ ПЕРО - во изборната 

единица СТАРО НАГОРИЧАНЕ 
28. АНГЕЛЕСКИ РИСТОВ НОВКО - во из-

борната единица БЕЛЧИШТА 
29. АРСОСКИ МИЛЕВ СТОЈМИР - во избор-

ната единица БРОД 
30. МУЧА НАЗИФ ФЕМИ — во изборната еди-

ница ДЕБАР 
31. СТЕФАНОВСКИ КАРАФИЛОВ ЉУПЧО -

во изборната единица КИЧЕВО I 
32. АЛЕКСОСКИ КРСТЕВ БОРИС - КАРЧЕ 

— во изборната единица КИЧЕВО И 
33. ЗЕНКУ АЛИОВ АБЕДИН - во изборната 

единица КИЧЕВО III 
34. КАНЕВЧЕ ДИМИТРИЕВ АСПАРУХ - во 

изборната единица КОСЕЛ 
35. ГАВРИЛОВА ПАСКОВА ВЕРА - во из-

борната единица ОХРИД I 
36. АЛЕКСОВСКИ ЈОНЧЕВ НИКОЛА - во 

изборната единица ОХРИД II 
37. ШАЌИРИ РИФАТ РЕСУЛ - во изборната 

единица РЕСЕН I 
38. НЕЧОВСКИ ЌИМЕВ ВАНЕ - во изборна-

та единица РЕСЕН И 
39. НЕСТОРОСКА ЃОРГИЕВА ВЕРКА - во 

изборната единица СТРУГА I 
40. ЏЕМАИЛ АРИФ КОКУ - во изборната 

единица СТРУГА II 
41. ПЕТКОСКИ ЃОРГИЕВ БОРО - во избор-

ната единица СТРУГА III 
42. ЈАНЕСКИ ДИМКОВ КОЦЕ - во избор-

ната единица ДРАЧЕВО 
43. МУСТАФА АВДИ ЏЕВЏЕТ - во избор-

ната единица ЃОРЧЕ ПЕТРОВ I 
44. ПЕТРОВСКИ СТОЛЕВ МИЛАН - во из-

борната единица ЃОРЧЕ ПЕТРОВ II 
45. МЕМЕДОВСКИ АБДУЛОВ ЏЕМАИЛ - во 

изборната единица ПЕТРОВЕЦ 
46. ГРИВЧЕВ ЈОСИФОВ ВАСИЛ - во избор-

. ната единица ИДАДИЈА I 
47. ПОПОВ ЈОРДАНОВ БЛАГОЈ - во избор-

ната единица ИДАДИЈА II 
48. ЦРВЕНКОВСКИ ЛАЗЕВ КРСТЕ - во из-

борната единица ИДАДИЈА III 
49. ЈАКОВЛЕВСКИ ДИМИТРОВ ТРПЕ - во 

изборната единица ИДАДИЈА IV 

50. СТАВРЕВ ТЕОДОС ДРАГОЉУБ - во из-
борната единица КАЛЕ I 

51. АВДОВИЌ МУМИН ШУКРИ - во избор-
ната единица КАЛЕ II 

52. ШУКРИ МЕХМЕТ РАМО - во изборната 
единица КАЛЕ III 

53. КРАЛЕВСКИ ЛАЗОВ БОРО - во избор-
ната единица КАЛЕ IV 

54. ЃУРКОВИЌ МИХАЈЛОВ ЈЕЛЕНА - во 
изборната единица КИСЕЛА ВОДА I 

55. КУЗМАНОВСКИ ЦВЕТКОВ БОГЕ - во 
изборната единица КИСЕЛА ВОДА II 

56. ЛЕВКОВ ИЛИЕВ ДИМЧЕ - во изборната 
единица КИСЕЛА ВОДА III 

57. ГЕОРГИЕВСКИ ДАНАИЛОВ КИРО - во 
изборната единица КИСЕЛА ВОДА IV 

58. СЕЈФУЛА КАСУМ ЌЕМАЛ - во избор-
ната единица СААТ КУЛА I 

59. СИМИТЧИЕВ ЈОВАНОВ Д-р АСЕН - во 
изборната единица СААТ КУЛА И 

60. ВЕЛИ С АКИ РУКИЈА — во изборната еди-
ница СААТ КУЛА III 

61. СМИЛЕВСКИ УРОШЕВ ВИДОЈЕ - во из-
борната единица ГОСТИВАР I 

62. МЕМЕДИ РАМАН РАСИМ — во изборната 
единица ГОСТИВАР И 

63. МИФТАРИ МИФТАР ОСМАН - во избор-
ната единица ГОСТИВАР III 

64. БРАЈКОВСКИ САВЕВ ФИЛИП - во из-
борната единица ЖЕРОВЈАНЕ I 

65. РАМАДАНИ ХАЈРИЈА ХИСЕН - во из-
борната единица ЖЕРОВЈАНЕ II 

66. БРАЈКОВСКИ ВАСИЛЕВ ЖИВКО - во 
изборната единица МАВРОВО 

67. ШАКИРИ АЛИТОВ РЕИС - во изборната 
единица САРАЌИНО 

68. АПОСТОЛОВСКИ АЦЕВ МИРКО - во из-
борната единица ТЕТОВО I 

69. РАМАДАНИ АДИЛА ХИЏЕТ - во избор-
ната единица ТЕТОВО И 

70. ТРЕСИ МИЏАИТ А ХИРЕМЕ - во избор-
ната единица ТЕТОВО III 

71. ТАИРИ ИМЕР СУЛЕЈМАН - во избор-
ната единица ТЕАРЦЕ I 

72. КОСТОСКИ ГОКОВ ЈОРДАН - во избор-
ната единица ТЕАРЦЕ II 

73. ТЕМЕНУГОВ МИЛЕВ МИТО - во избор-
ната единица БОГДАНЦИ 

74. ПАВЛОВ РИСТОВ МЛАДЕН - во избор-
ната единица ВАЛАНДОВО 

75. МИТРОВ СТАВРЕВ МОМЧИЛО - во из-
борната единица ГЕВГЕЛИЈА 

76. ЛЕВКОВ ДИМЕВ БЛАГОЈ — во изборната 
единица ГРАДСКО 

77. МИЦАЈКОВ ГОШОВ МИТО - во избор-
ната единица КАВАДАРЦИ I 

78. ЧЕМЕРСКИ АНГЕЛОВ АНГЕЛ - во избор-
ната единица КАВАДАРЦИ И 

79. ЈОРДАНОВСКИ НИКОЛОВ ЈОРДАН - во 
изборната единица НЕГОТИНО 

80. ТАХИР СЕЈ ФЕРИ ЌАМУРАН - во избор-
ната единица ТИТОВ ВЕЛЕС I 
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81. НИКОЛОВ ДИМКОВ ДРАГАН - во из-
борната единица ТИТОВ ВЕЛЕС II 

82. МИТЕВСКИ ИЛИЕВ НИКОЛА — во избор-
ната единица ЧАШКА 

83. ХАСАН АГОВ СКИ ДЕРВИШОВ МЕХМЕД 
— во изборната единица БЕРОВО 

84. РОМАНО АВРАМ МОРИЦ - во изборната 
единица ВАСИЛЕВО 

85. ЈАНКУЛОВ СПИРОВ ПЕРО - во избор-
ната единица ВИНИЦА 

86. ДИМИТРОВСКИ ФИДАНЧОВ ДАНАИЛ г -
во изборната единица ДЕЛЧЕВО 

87. ВЕЉ АНОВА ЈОРДАНОВА ПАВЛИНА — во 
изборната единица КОЧАНИ I 

88. ЕФРЕМОВ АНГЕЛОВ БОРО - во избор-
ната единица КОЧАНИ II 

89. ТРЕНДОВ ЈОРДАНОВ СТОЈАН - во из-
борната единица КОЧАНИ 1П 

90. МИНАНОВА МАНЕВА МАРА - во избор-
ната единица НОВО СЕЛО 

91. МИЛЕВ БОРИСОВ МИЈАЛЧЕ - во избор-
ната единица ПРОБИШТИП 

92. ЏЕЛАДИНОВА ШЕФКИАЛИОВА БЕДА -
во изборната единица РАДОВИШ I 

93. ДОНЕВ КОЦЕВ АЛЕКСАНДАР - во из-
борната единица РАДОВИШ П 

94. ГИГОВ ТРАЈАНОВ ДУШКО - во избор-
ната единица СВЕТИ НИКОЛЕ I 

95. ДИМОВ ГОРГИЕВ КОЦЕ - во изборната 
единица СВЕТИ НИКОЛЕ II 

96. БОСИЉ АНОВА ПАНДЕВА КАТЕРИНА -
во изборната единица СТРУМИЦА I 

97. БАТЕВ КИРОВ МИТКО - 1 во изборната 
единица СТРУМИЦА П 

98. АРСОВ ДОНЧОВ ЉУПЧО - во изборната 
единица ШТИП I 

99. ГРЛИЧКОВ СЛАВКОВ АЛЕКСАНДАР -
во изборната единица ШТИП П 

100. ПУЗДЕРЛИСКА ТОДОРОВА ПАВЛИНА.— 
во изборната единица ШТИП Ш 

Бр. 300/1 
5. VI. 1963 година 

Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, Претседател, 
Горѓи Ј. Цаца, с. р. Асен Групче, с. р. 

О р о с е н д е л 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 
Државниот секретаријат за внатрешни работи 

на НРМ, со решението бр. 20-5918/1 од 2 април 
. 1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Ѓорѓиева Ленка, родена на ден 13 јули 1921 
година во Струмица, Штипска околија, од родите-
ли: татко Никола и мајка Нета, така што во ид-
нина личното име ќе и гласи Воданова Лена. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (164) 

Б јуни 1963 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-6677/1 од 3 април 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Стојчев Душан, роден на ден 11 април 1935 
година во Немањица, Штипска околија, од роди-
тели: татко Пенчо и мајка Пецка, така што во 
иднина личното име ќе му гласи Миланов Душко. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (165) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5915/1 од 3 април 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Николовски Боривоје, роден на ден 10 април 
1932 година во Тетово, од родители: татко Јован и 
мајка Фанија, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Симеонов Борис. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (166) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5920/1 од 3 април 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Николовска Анка, родена на ден 30 
октомври 1940 година во Велико Бањице, околија 
Нишка, од родители: татко Милиќ Бранко и мајка 
Милоска, така што во иднина фамилијарно^ име 
ќе и гласи Симеонова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (167) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-7178/1 од 9 април 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ампов Блажо, роден на i l јуни 1948 година во 
с. Гор. Стубол, Штипска околија, од татко Ампов 
Трајан и мајка Димка, така што во иднина ро-
деното име ќе му гласи Властимир. 

Оваа! промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (168) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-6449/1 од 3 април 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Смилевска Лилица, родена на ден 24 јули 1948 
година во град Скопје од татко Цветан и мајка 
Елена, така што во иднина роденото име ќе Л 
гласи Лилјана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (169) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-7292/1 од 9 април 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
ното име на Николоски Методија, роден на 12 
јули 1934 година во Прилеп, од татко Благоја и 
мајка Блага. Промената е одобрена и на сопру-
гата му Николоска Фанија, родена на 1 мај 1936 
година во Варош, од татко Владимир и мајка 
Љуба, така што во иднина фамилијарно^ име ќе 
им гласи Илиоски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „,Службен весник на СРМ". (171) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-4524/2 од 2 април 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Коловски Михаил, роден на 17 ноември 1943 
година во Берово, Штипска околија, од татко Пан-
те Коловски и мајка Аница, така што во иднина 
роденото име ќе му гласи Гаврил. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (172) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-7029/1 од 8 април 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Симеонов Трифун Филип, роден на ден 26 
април 1935 година во Виница, од татко Трифун и 
мајка Магда, така што во иднина личното име 
ќе му гласи Коцев Фиданчо. 

Со истото решение е одобрена промената на 
фамилијарно^ име и на сопругата му Симеонова 
Марија, родена на ден 12 јули 1937 година во с. 
Оризари, од татко Ангел и мајка Перса, така што 
во иднина фамилијарното име ќе Ќ гласи Коцева 
Марија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (173) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-5917/1 од 2 април 
1963 година, ја одобри промената на роденото име 
на Ивановска Лидија, родена на ден 6 март 1961 
година, во непознато место, од непознати роди-
тели, а усвоена од Ивановски Благоја и Ангелина, 
така што во иднина роденото име ќе и гласи Блага. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник, на СРМ". (178) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7485/1 од 24 
април 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Хасан Јусуф Зијадин, роден на 17 
јули 1935 година во град Скопје, од татко Даут и 
мајка Хаџер, така што во иднина роденото име ќе 
му гласи Јусуф. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (179) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7888/1 од 25 
април 1963 година, ја одобри промената на ро-
деното име на Мартиновски Исидор, роден на 4 
април 1936 година во село Лазарополе, Тетовска 
околија, од татко Илија и мајка Весела, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Исо. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (180) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7889/1 од 25 
април 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Зеќировски Мемед, роден на 27 сеп-
тември 1931 година во село Алдинци, Скопска 
околија, од татко Бајрам и мајка Кериме, така 
што во иднина роденото име ќе му гласи Ахмед. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (181) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7486/1 од 24 
април 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Буцевски Трајко, роден на ден 5 јули 
1941 година во село Галичник, Тетовска околија, 
од татко Благоја и мајка Викторија, така што во 
иднина роденото име ќе му гласи Илија. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (182) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7887/1 од 25 
април 1963 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Гаковски Јован, роден на ден 21 мај 
1916 година во село Герман, околија Леринска, 
Грција, од татко Коста и мајка Софија, така што 
во иднина роденото име ќе му гласи Иван. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (183) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-7488/1 од 25 
април 1963 година, ја одобри промената на родено-
то име на Васков Пантелеј, роден на ден 9 мај 
1944 година во град Скопје, од татко Благој и 
мајка Љупка, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Панче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (184) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-6705/1 од 3 април 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Цурев Страхиња, роден на 1 март 1903 година 
во с. Ново Село, Штипска околија, од татко Пос-
тол и мајка Ефка, така што во иднина личното 
име ќе му гласи Кедев Страхил. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (185) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-7172/1 од 9 април 
1963 година, ја одобри промената на фамилијар-
н о ^ име на Савов Милош, роден на ден 26 де-
кември 1926 година во село Фурка, Титоввелешка 
околија, од татко Мито и мајка Вангелија. 

Промената на фамилијарно^ име на Савов 
Милош се протегнува и на малолетните му деца 
и тоа: Савов Мито, роден на 19 јуни 1954 година и 
Савова Вангелина, родена на 18 јули 1957 година 
и двете родени во село Фурка, околија Титовве-
лешка, така што во иднина фамилии арното име 
ќе им гласи Атанасов односно Атанасова. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (187) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 20-6448/2-1963 година, 
ја одобри промената на фамилијарното име на 
Алијевиќ Ашмет, роден на ден 8 ноември 1944 
година во село Биљача, околија Лесковец, од татко 
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Риза и мајка Стојна, така што во иднина фами-
лии арното име ќе му гласи Веселов. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (188) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Белкова Љубица од Битола, ул. „Струшка" бр. 
17, поднесе тужба до овој суд за развод на бракот, 
против Бајрамовски Мемед од Битола, а сега во 
неизвесност со непозната адреса. Бидејќи туже-
ниот Мемед е во неизвесност и со непозната ад-
реса, се поканува во рок од 30 дена од објавува-
њето во „Службен весник на СРМ" да се јави или 
да одреди свој застапник. Во противно ќе му 
биде одреден застапник по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 157/63. 
(163) 

Ликовска Аџија од село Острец, Битолско, под-
несе тужба до овој суд за утврдување постоење 
на брак, против Ликовски Исмет, сега во неиз-
весност. Бидејќи тужениот Исмет е во неизвесност 
и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 
дена по објавувањето на овој оглас во „Службен ^ 
весник на СРМ" да се јави или да одреди свој v 
застапник. Во противно ќе му биде одреден зас-
тапник по службена должност. г 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 221/63. 
(170) 

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При овој суд е покрената постапка за пони-

штување на обвезници и тоа: бр. 78748, бр. 78749 и 
бр. 78750 сите на сума од по 50.000 динари, бр. 
31332, 31333 и 31334 сите на сума од по 10.000 ди-
нари, бр. 7868 на сума од 5.000 динари и бр. 31485 
на сума од 1.000 динари, издадени од Народната 
банка на ФНРЈ, Главна централа, Дирекција на 
државните заеми, на име на Кивановски Исмаи-
лов Алил, од с. Канатларци, а сега иселен во HP 
Турција. 1 1 

Се поканува секој еден што ги притежава гор-
ните обвезници по било кој основ да јави на овој 
суд и стави приговор против поништувањето им 
во рок од 30 дена од објавувањето во „Службен 
весник на СРМ". 

По истекот на горниот рок обвезниците Д е се 
сметаат за поништени. 

Од Околискиот суд во гр. Прилеп, Р. бр. 775/62. 
(168) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 29-УШ-1962 година, рег. бр. 22/62, свеска I, е 
запишано под фирма: Земјоделско претпријатие 
„Прогрес" во село Долнени. Предмет на работе-
њето на претпријатието е: земјоделско производ-
ство, преработка и реализација. 

Претпријатието е основано од Народниот одбор 
на општината Долнени со решението бр. 01-1980/2-62 
од 1-УШ-1962 година. 

Претпријатието ќе го потпишуваат Рампо Бо-
рис Атанасовски, директор, и Цветко Алекса Спир-
ковски, книговодител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 348/62. (1237) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
5-IX-1962 година, рег. бр. 42/55, свеска Ш, е за-
пишана под фирма: Продавница број 3 во Охрид 
на Земјоделската задруга „Корабица" од село 
Лескоец, Охридско. Предмет на работењето на про-
давницата е: продажба на вар од сопствено произ-
водство. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Корабица" од с. Лескоец, а основањето е 
одобрено од НО на општината Охрид, со решението 
бр. 04-8527/1 од 29-VHI-1962 година. 

Раководител на продав,ницата е Петре Сми-
чевски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да ја потпишува задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 354/62. (1238) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-VHI-1962 година, рег. бр. 123/55, свеска П, е за-
пишана под фирма: Продавница — трафика во 
Охрид, ул. „Први мај" на Ивалидското претпри-
јатие „Прилеп" од Прилеп. Предмет на работењето 
на продавницата е: продажба на цигари, таксени 
вредносници, кибрит, гчзни обрасци, пластични и 
гумени производи, прибор за пишување, прибор 
за бричење, тоалет хартија и салфети. 

Продавницата е основана од Инвалидското 
претпријатие „Прилеп" од Прилеп, а основањето 
е одобрено од НО на општината Охрид, со реше-
нието бр. 04-4283/1 од 14-VII-1962 година. 

Раководител на продавницата е Османовски 
Џемаил, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 336/62. (1239) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-VIH-1962 годин,а, рег. бр 64/55, свес,ка II, е за-
пишана под фирма: Продав,ница (барака) на За-
дружното лозарско претпријатие „Центар" од при-
леп. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на грозје, вино и ракија, амбалажирани 
во прописно запечатени шишиња, и тоа од соп-
ствено производство. 

Продавницата е основана од Задружното до-
ларско претпријатие „Центар" од Прилеп, а осно-
вањето е одобрено од НО на општината Прилеп, 
со решението бр. 04-5643/1 од 15-УП1-1962 година. 

Раководител на продавницата е Златевски Љу-
бен, а ќе ја потпишува лицето што е овластено 
да го потпишува претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 340/62. (1242) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 538, страна 1579 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на 
општината Кисела Вода — Скопје, бр. 04-4287/61 
од 10. IX. 1962 година дејноста на Градежното прет-
пријатие за фасади, терацерски, мермерски и ке-
рамички услуги „Ударник", Скопје, во иднина се 
проширува и со: 

а) производство на мелен камен за терацо, 
б) производство на шупли бетонски блокови и 
в) изведување на објекти од високоградба. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 15/63. (164) 

Се огласуваат за неважни следните загубени 
документи: 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Тетово на име Мамут Исеина Идризи, с. Теново, 
Тетовско. (1513) 

Воена книшка на име Јаким Трајко Цветков, 
с. Стиник, Струмица. (1531) 

Воена книшка издадена од Воениот отсек — 
Кратово на име Трајан Јакимов Лазаревски, с. 
Вакуф, Кратово. (1532) 

Уверение бр. 349 од 26. X. 1962 година издадено 
од Отсекот за народна одбрана на НО на општи-
ната Долнени на име Небија Идризов Деароски, 
с. Дебреште, Прилеп. (1565) 

Воена буквица на име Зани Раиф Бајрами, ул. 
„Тоде Мендол" бр. 3 — Куманово. (1557) 

Воена буквица издадена од Воениот отсек — 
Куманово на име Миле Т. Арсовски, ул. „Ш маке-
донска бригада" бр. 22а - Куманово. (1577) 

Уверение за отпуст од државјанство на ФНРЈ 
и НРМ бр. 17664/60 од 14.1.1961 година, издадено 
од ДСВР на НРМ - Скопје на име Џевка Абази, 
с. Д. Бањица, Тетовско. (1493) 

Воен документ издаден од Штабот на VI стре-
л,ачка бригада во Врање на име Иван Андон Ѓор-
ѓиевски, с. Ново Село, Титоввелешко. (1432) 

Вђена легитимација издадена во Сарајево на 
име Јован Блажев Данилов, ул. „Ванчо Прке" бр. 
4 - Виница, Кочани. (1444) 

КОНКУРСИ 
На основа чл. 33 од Законот за јавните служ-

беници, Советот за култура на Народниот одбор 
на општината Идадија — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место УПРАВ-
НИК на Зоолошката градина во Скопје 

У с л о в и : 
Кандидатот треба да има завршено филозоф-

ски факултет — група БИОЛОГИЈА. 
Молбите со потребните документи по член 31 

од Законот за јавните службеници и кратка био-
графија за движењето во службата, се доставу-
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ваат преку Советот на Зоолошката градина — 
Скопје до Советот за култура на НОО Идадија — 
Скопје. (706) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УЧИЛИ-
ШТЕТО ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ВО ШТИП, 
ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКАТА НА ШКОЛСКИОТ 
ОДБОР 

р а с п и ш у в а 

РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на следните работни места за 
учебната 1963/64 година, и тоа: 

1. професор по македонски јазик 1 
2. професор по англиски јазик 1 

УСЛОВИ: 
Кандидатите под точка 1 треба да имаат завр-

шено филозофски факултет и положен стручен 
испит, а под точка 2 завршен филозофски фа-
култет. 

Плата по Законот за јавните службеници (по-
ложај на по одлука на школскиот одбор), а по 
евентуално донесување на правилниците, по пра-
вилникот на училиштето. 

Молби со сите потребни, документи по чл. 31 
од Законот за јавните службеници да се доста-
вуваат до училишниот одбор на Училиштето за 
медицински сестри — Штип до 30. VI. 1963 година. 

(594) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место СЕКРЕТАР 
на Факултетот 

УСЛОВИ: Завршен факултет (настава од втор 
степен), со положен стручен испит. 

Плата според Законот за јавните службеници, 
а положајна плата според Правилникот за опре-
делување на положајните плати на Универзитетот 
во Скопје. 

Молбите со кратка биографија, како и доку-
ментите според член 31 од Законот за јавните 
службеници да се достават до Деканатот на Зем-
јоделско-шумарскиот факултет во Скопје. 

Рок на траењето на Конкурсот е до 1. X. 1963 
година, со тоа доколку местото не се пополни во 
предвидениот рок, продолжува до 31. XII. 1963 го-
дина. 

Стапување на работа по договор. (602) 

ИСПРАВКА 
Во конкурсот на Комисијата за службенички 

работи на Народниот одбор на Кумановска око-
лија, објавен во „Службен весник на CPfyl" бр. 20 
од 24 мај 1963 година, во условите за работното 
место под еден, вториот ред треба да гласи: „пра-
вен факултет, положен стручен испит или". 

Од Редакцијата , 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 



Стр. 45Ѕ - Bp. 51 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Б јуни 1963 

Во смисла на чл. 60 од Статутот и чл. 27 од 
Правилникот за трудови односи, Конкурсната ко-
мисија на Комуналниот завод за социјално оси-
гурување во Охрид 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места 
во КЗСО — Охрид, и тоа: 

1. Лекар — советник 
2. Референт за пензиско и инвалидско осигу-

рување 
3. Референт — раководител по здравствено оси-

гурување на земјоделски производители 
У С Л О В И : 

За работното место под точка (1) кандидатот 
да има завршен медицински факултет, положен 
стручен испит и 5 години практика, или без испит 
и без практика. 

За работното место под точка (2) кандидатот 
да има завршено правен факултет или виша уп-
равна школа со положен стручен испит и над 2 го-
дини служба. 

За работното место под точка (3) кандидатот 
да има завршено виша управна школа или средна 
со над 2 години службеничка практика. 

Молбите правилно таксирани со потребните 
документи за засновање работен однос, кандида-
тите треба да ги! достават на адреса: Комунален 
завод за социјално осигурување — Конкурсна ко-
мисија — Охрид. 

Плата по Правилникот за распределба на лич-
ниот доход на работниците на КЗСО — Охрид. 

Конкурсот ќе биде во важност 15 дена по обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", односно 
до пополнување на работните места. 

Заинтересираните за информација можат да 
се обратат во КЗСО - Охрид. (673) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА" ФИЛОЗОФ-
СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

I 

— За еден наставник; (во сите звања: преда-
вач, доцент, виши предавач, вонреден професор, 
редовен професор) за предметот германски јазик 
и литература, и 

— за еден наставник (во сите звања) за пред-
метот методика (за Педагошката група). 

Пријавите (со биографија, список на научни 
и стручни трудови, во колку има такви, со по еден 
примерок од истите и потребните такси, како и 
документите по чл. 31 од ЗЈС), се поднесуваат во 
Секретаријатот на Факултетот. 

II 

— За секретар на Факултетот. 
Услови: завршен факултет и положен стручен 

испит за звањето референт I врста. 

Пријавите со документите по чл. 31 од ЗЈС се 
поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот. 

Настап на работа на 1. VII. 1963 година. 
Рок за поднесување на пријавите под точка 

I и II е 15. VI. 1963 година. (639) 

На основа член 33 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи 
на Народниот одбор на општината Дебар 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување следниве работни места: 
1. Управник на Здравствената установа „Де-

барски бањи" — Дебар; и 
2. Управник на Домот за народно здравје — 

Дебар. 
У с л о в и : 
1. Кандидатот под точка 1) да има завршено 

медицински факултет или економски или правен 
факултет, да го положил стручниот испит за од-
носното звање и да има најмалку 3 години рабо-
тен стаж. 

2. Кандидатот под точка 2) да има завршено 
медицински факултет, односно економски или пра-
вен факултет, да го има положено стручниот ис-
пит и 5 години практика на раководни работи. 

Личен доход по Правилникот за распределба 
на личните доходи на Здравствената установа 
„Дебарски бањи" — Дебар и Домот за народно 
здравје — Дебар. 

Молбите со сите потребни документи согласно 
член 31 од Законот за јавните службеници, се 
доставуваат до Народниот одбор на општината 
Дебар — Комисија за службенички работи—Дебар. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". (638) 

На основа чл. 137 и 136 од Статутот па Шко-
лата, Советот на Вишата економска книговодстве-
на школа во Прилеп 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на наставници (професори или преда-
вачи на виша школа) и пополнување на работното 

место — раководител на вежби 
I 

Видната економска книговодствена школа во 
Прилеп, бара: 

1) Постојани наставници по следните предмети: 
а) Специјализирани книговодства од I год,, 
б) Контоарски работи, 
в) Организација на стопанските претприја-

тија, 
г) Основи на економска политика на СФРЈ, 
д) Организација на книговодството со меха-

нографија, 
ѓ) Теорија на билансот и анализа на рабо-

тењето, 
е) Стопанско со̂  облигационо право, 
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ж) Планирање во стопанските организации. 
Во смисла на чл. 148 од Статутот на школата, 

ќе се врши групирање на предмети, со цел да се 
запази нормата на часовите. 

УСЛОВИ: Кандидатите за звањето ПРОФЕ-
СОР НА ВИША ШКОЛА треба да ги исполнуваат 
условите од чл. 174 ст. 1, а кандидатите за звањето 
ПРЕДАВАЧ НА ВИША ШКОЛА условите од чл. 
174 ст. 2 од Законот за високото школство во НРМ 
(„Службен весник на НРМ" бр. 20/61). 

Кандидатите обавезно поднесуваат: молба, за-
верен препис од диплома, кратка биографија, спи-
сок на стручни трудови, согласност од установата 
каде е на работа за учеството на конкурсот, а 
кандидатите што не се во јавна служба поднесу-
ваат документи согласно чл. 31 од Законот за јав-
ните службеници. 

2) Раководител на вежби по книговодство. 
УСЛОВИ: BntOKO или више економско обра-

зование или средна економска школа со 3 годишна 
практика. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат усло-
вите од чл. 31 од Законот за јавните службеници. 

II 
Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-

њето. Доколку работните места не се пополнат во 
определениот рок, конкурсот продолжува до по-
полнувањето. 

За означените работни места под I т. 1 и 2 
доколку не се пријават кандидати за постојани 
наставници, односно раководител на вежби, со-
гласно чл. 136 од Статутот на школата истите ќе 
бидат пополнети со хонорарни. Во тој случај кан-
дидатите поднесуваат и одобрение согласно чл. 49-в 
од Законот за јавните службеници. 

Во колку кандидатите за работните места под 
I т. 1 од овој конкурс, не се со место на живеење 
во седиштето на школата, а ги исполнуваат усло-
вите од чл. 40 од Уредбата за накнада на патни и 
други трошоци на јавните службеници им при-
паѓа накнада за одвоен живот. 

Молбите со документите се поднесуваат до 
Секретаријатот на школата. 

На основа член 21 и 33 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи 
на Народниот одбор на општината Крива Па-
ланка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
— ДИРЕКТОР на Заводот за запослување на 

работници во Крива Паланка 
У с л о в и : 
Виша стручна спрема, положен стручен испит 

и најмалку 12 години практика на управни работи. 
Основна плата по Законот за јавните служ-

беници, а положајна по Одлуката за положајните 
плати на службениците на Заводот за заложу-
вање на работници. 

Молбите со документи по член 31 од Законот 
за јавните службеници, како и документи за 

школската спрема и години на служба, се доста-
вуваат до Народниот одбор на општината Крива 
Паланка — Комисија за службенички работи, во 
рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (600) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ЗАВОДОТ ЗА 
ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ 

- КУМАНОВО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Еден референт за професионална ориента-

ција, 
2. Еден референт за правење на анализи — 

аналитичар 

У С Л О В И : 
Кандидатите под ред. бр. 1 треба да имаат за-

вршен филозофски факултет — група психоло-
гија со 5 години практика во струката и положен 
стручен испит. 

Кандидатите под реден бр. 2 треба да имаат 
завршен економски факултет со 5 год. практика 
во струката и положен стручен испит. 

Плата по ЗЈС, а положај на плата по Одлуката 
за положајни плати на Заводот за запослување на 
работници. 

Работното место под ред. бр. 1 има право и на 
посебен додаток. 

Молбите со кратка биографија и документи по 
чл. 31 од ЗЈС да се достават до конкурсната коми-
сија на Заводот за запослување на работници — 
Куманово. 

Лицата што се во работен однос треба да под-
несат потврди дека имаат право да учествуваат на 
конкурсот. 

Конкурсот има важност од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ", а ќе трае до 
пополнување на работните места. 

Информации во врска со конкурсот можат да 
се добиват секој ден од 12—14 часот на телефон 
50-271. (677) 

Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е Ж Е Л Е З Н И Ц И 
ЗАЕДНИЦАТА ЦА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА - СКОПЈЕ, 

на основа член 48 од Основниот закон за изградба 
на инвестициони објекти 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за установување на подобност на изведувачи за 
изградба на I делница од км. 7 -f 235 до км. 14+060 
на железничката пруга Гостивар — Кичево 

Се повикуваат заинтересираните градежни 
претпријатија да на Заедницата на Ж П Скопје — 
Инвеститорска група и поднесат податоци за до-
каз на својата спремност за изведување на горе-
наведените работи. 



Стр. 45Ѕ - Bp. 51 

За оценување на спремноста претприј ати јата 
треба да ги поднесат следните документи: 

1. Решение за регистрација на претпријатието; 
2. Список на расположивата градежна меха-

низација способна за изведување на горенаведе-
ните градежни работи со означување на набавната 
и сегашната вредност на механизацијата; 

3. Список на овластени инженери и техничари 
со детално опишување на нивната досегашна 
пракса; 

4. Преглед по врста, обем и вредност на досе-
гашните работи на претпријатието, како и рабо-
тите што претпријатието ги изведува во текот на 
оваа година; 

5. Оверен препис од образецот бр. 14 за заврш-
ната сметка за 1962 година. 

Горните податоци претпријатијата да ги доста-
ват на означената адреса до 25 јуни 1963 година. 

Информации; можат да се добијат на означе-
ната адреса писмено, усмено и на телефон бр. 
34-56 и 20-01 локал 382 и 281. 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОПШТАТА 
БОЛНИЦА - ОХРИД 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Еден лекар на специјализација по Општа 

хирургија, 
2. Еден лекар на специјализација по Офтал-

мологија. 
УСЛОВИ: Кандидатите да имаат 3 години ра-

ботен стаж, положен стручен испит и знаење на 
одреден странски јаздек. 

Настап на работа по спогодба. 
Личен доход по Правилникот за личните до-

ходи на Болницата. 
Конкурсот трае до пополнување на работните 

места. (674) 

СОДРЖИНА 

Страна 
115. Решение за давање согласност на Одлу-

ката за стопите на основните придонеси 
за инвалидско и пензиско осигурување и 
стопата на придонесот за додаток на деца 449 

116. Решение за давање согласност на Одлу-
ката за стопите на додајните придонеси 
за инвалидско осигурување— — — — 449 

117. Наредба за задолжително преземање за-
штитни мерки против лигавката и шапот 
во стопанските организации и установи 449 

Б јуни 1963 

118. Наредба за убивање на животни зара-
зени или сомнителни на зараза од ли-
гавка,^ и тттдтт — — — — — — — 450 

119. Одлука за стопите на основните придо-
неси за инвалидско и пензиско осигуру-
вање и стопата на придонесот за додаток 
на деца — — — — — — — — — 450 

120. Одлука за стопи,те на додатните придо-
неси за инвалидско осигурување — — 450 

121. Одлука за пренос на работите и обврски-
те на Републичкиот завод за социјално 
осигурување на Републичка заедница за 
социјално осигурување и на Републички 
завод за социјално осигурување — — 451 

122. Одлука за спроведување на задолжител-
но здравствено реосигурување — — — 451 

123. Тарифа на премиите за задолжително 
здравствено реосигурување — — — — 452 

124. Одлука за финансиски план на Фондот 
за задолжително здравствено реосигуру-
вање за 1963 година — — — — — 453 

125. Одлука за усвојување на завршната смет-
ка на Фондот за долгорочно осигурува-
ње на Републичкиот завод за социјално 
осигурување за 1962 година — — — 453 

126. Одлука за усвојување на завршната смет-
ка на Фондот за задолжително здрав-
ствено реосигурување за 1962 година — 453 

127. Одлука за усвојување на завршната смет-
ка на Републичкиот фонд за превентив-
на здравствена заштита за 1962 година — 454 

128. Одлука за усвојување на завршната смет-
ка на Фондот за одделна намена при Ре-
публичкиот завод за социјално осигуру-
вање за 1962 година — — — — — 454 

129. Одлука за усвојување на завршната смет-
ка на Фондот за здравствена изградба 
при Републичкиот завод за социјално 
осигурување за 1962 година — — — 454 

130. Одлука за спроведување на задолжител-
ното здравствено реосигурување на зем-
јоделците — — — — — — — — 455 

131. Тарифа на премиите за задолжително 
здравствено реосигурување на земјодел-
ците — — — — — — — — — 455 

132. Одлука за финансиски план на Фондот 
за задолжително здравствено реосигуру-
вање на земјоделците за 1963 година — 456 

133. Одлука за усвојување на завршната смет-
ка на Фондот за задолжително здрав-
ствено реосигурување на земјоделските 
производители за 1962 година — — — 456 

134. Објава на кандидати за пратеници на 
Републичкиот собор на собранието на 
СРМ - - - - - - - - - 456 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ0 - новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1—-699 

при Народната банка - Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (3342) - Скопје 


