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218. 

На основа член 5 од Законот за искористува-
ње на земјоделското земјиште („Службен весник 
на НРМ" бр. 20/60), Секретаријатот за земјоделство 
и шумарство на Извршниот совет донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ОСНОВНИТЕ ПЛАНОВИ 
ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТАТА НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ХИДРОМЕЛИОРАТИВНИОТ 
СИСТЕМ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НИВНОТО 

ДОНЕСУВАЊЕ 

Член 1 
Изработка на основните планови за искорис-

тување на земјиштата на подрачјето на хидроме-
лиоративниог систем и постапката за нивното 
донесување се врши според одредбите на овој 
правилник. 

Член 2 
Основниот план за искористување на земјиш-

тата на подрачјето на хидромелиоративниот систем 
(во понатамошниот текст: основен план) го изра-
ботува организацијата што управува со хидроме-
лиоративниот систем. 

Член 3 
Основниот план се изработува за целото под-

рачје на хидромелиоративниот систем врз основа 
на планот за искористување на хидромелиоратие-
ниот систем. 

Член 4 
Основниот план се состои од четири д&ла 

и тоа: 
1. основни податоци, 
2. показатели на планот, 
3. организација на територијата (парцелација 

на земјиштето), 
4. економски ефект на предвиденото произ-

водство. 
Член 5 

Основни податоци во планот содржат: 
1. назив на организацијата што го изработува 

основниот план, 
2. опис на подрачјето и површините во хидро-

мелиоративниот систем (подела на парцели и ски-
ца за земјиштето). 

Член 6 
Показателите на основниот план содржат по-

датоци за: 
1. структура на површините и предвидени 

промени; 
2. досегашно и предвидено производство (се-

идбени површини, просечни приноси и вкупно 
производство, показатели за угарите и на обрабо-

тените површини, преглед на дополнителни кул-
тури — предкултури, подкултури, меѓукултури и 
втори култури); 

3. преглед на агротехнички и агромелиоративни 
мерки (сортен состав, обработка на почвата, ѓуб-
рење, заштита од болести и штетници, калцифи-
кација, рамнење на почвата, наводнување и нега 
на посевите) — сегашна состојба и по планот; 

4. средства за остварување на предвиденото 
производство; 

5. кадрови за остварување на предвиденото 
производство. 

Член 7 
Организација на територијата на земјиштето 

(парцелација на земјиштето) во подрачјето на 
хидромелиоративни от систем дава приказ на кул-
тури како се сеат и редуваат по парцели. 

Член 8 
За приказ на економската оправданост на 

предвиденото производство и мерки во основниот 
план се внесуваат: 

1. поединачни нормативи и калкулации за се-
која култура (сегашна состојба и по планот); 

2. упоред ен преглед на вкупниот приход и не-
говата расподелба (сегашна состојба и предвиде-
ната по планот); 

3. податоци за земјоделски организации од 
подрачјето на хидромелиоративниот систем, прера-
ботувачки погони и нивна опременост и обезбе-
д еност со кадрови; 

4. заклучок за економската оправданост на 
предложениот план и проблемите. 

Член 9 
Предлогот на основниот план го утврдува из-

вршниот орган на органот на управувањето над-
лежен за донесување на основниот план откако 
ќе го сослуша мислењето на организациите кои 
хидромелиоративниот систем го користат. 

Предлогот на основниот план од претходниот 
став се става на увид на членовите на работниот 
колектив на организацијата која управува со сис-
темот и на корисниците на хидромелиоративниот 
систем најмалку на 30 дена пред поднесувањето 
на органот надлежен за донесување на планот. 

Секој член на работниот колектив односно 
корисникот на хидромелиоративниот систем може 
усмено или писмено да стави забелешки на п р и -
лог план. 

Член 10 
Органот од став 1 на претходниот член е дол-

жен да ги разгледа забелешките на предлогот на 
основниот план од членовите на работниот колек-
тив и корисниците на хидромелиоративниот сис-
тем и изработи конечен предлог- основен план. 
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Забелешките кои не ги усвоил заедно со предлогот 
обавезно ги доставува до органот надлежен за до-
несување на основниот план. 

Член 11 
Основниот план го донесува највисокиот орган 

на управување на организацијата што управува 
со хидромелиоративниот систем. 

Ако организацијата од претходниот став е 
земјоделска задруга, основниот план го донесува 
задружниот совет односно собранието на задру-
гата ако нема задружен совет. 

Член 12 
Со содржината на основниот план одобрен од 

народниот одбор на околијата во смисла на член 
44 став 1, 2 и 3 од Законот за искористување на 
земјоделското земјиште („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 43/59), организација која управува со системот 
е должна писмено да ги запознае организациите 
кои го користат земјиштето во системот. Останатите 
корисници на земјиштето во системот со содржи-
ната на основниот план ги запознава организаци-
јата преку која го користат системот. 

Член 13 
Измени и дополненија на основниот план се 

вршат по постапката пропишана за неговото до-
несување. 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-1876/1 Секретар 
28 јуни 1960 год. за земјоделство и шумар-

с к о п ј е ство на Извршниот совет, 
Методи Митевски, е. р. 

219. 

На основа член 5 од Законот за искористување 
на земјоделското земјиште („Службен весник на 
НЈ*М" бр. 20/60 год.), Секретаријатот за земјодел-
ство и шумарство на Извршниот совет донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ОСНОВНИТЕ ПЛАНОВИ ЗА 
ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМ-

ЈИШТЕ И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НИВНОТО 
ДОНЕСУВАЊЕ 

Член 1 
Основниот план за искористување на земјо-

делско земјиште во општествена сопственост (во 
натамошниот текст: основен план) е основица за 
работење и инвестиционо вложување на органи-
зацијата на која земјиштето и е дадено на иско-
ристување. 

Изработка на основниот план и постапката за 
неговото донесување се врши според одредбите на 
овој правилник. 

Член 2 
Основниот план го изработува организација на 

која земјиштето е дадено на искористување. 
Член 3 

Основниот план се изработува во склад со 
дерсххе^тив кит е плано!.;: нд општините односно око-

лиите и основните планови за користење на зем-
јиштето во подрачјето на хидромелиоративните 
системи. 

Член 4 
Основниот план се состои од три дела и тоа: 
— основни податоци 
— показатели на планот 
— економски ефект на предвиденото произ-

водство. 
Член 5 

Основните податоци содржат: 
1. назив на организација која го донесува ос-

новниот план; 
2. опис на површините кои ги користи орга-

низацијата (поделба на парцели и скица на зем-
јиштето). 

Член 6 
Показателите на планот особено содржат по-

датоци за: 
1. структура на површините и предвидени при-

мени (проширување и освојување на нови повр-
шини) ; 

2. досегашно и предвидено производство (сеид-
бени површини, просечни приноси и вкупно про-
изводство,, показатели за угарите и необработиви 
површини, производство одделно со наводнување 
а одделно за суво производство, преглед за .најго-
лем обем на дополнителни култури, подкултуре, 
предкултури, меѓукултури и втори култури, овош-
ни и лозови насади со посебни показатели за кла-
сичну и интензивни насади); 

3. агротехника за одделни култури (најсовре-
мена: сортимент, обработка на почвата, рамнење 
на почвата, наводнување, нега на посевите, кал-
цификација, ѓубрење и заштита на растенијата); 

4. показатели за сточарство (бројна состојба 
на добиток по' видови вкупно и приплодни женски 
грла, приноси по едно грло добиток сметано на 
едро шталско грло, број на условни говеда од 
500 кгр. на 1 хектар земјоделска површина однос-
но обработива површина и фуражни култури, вку-
пно сточарско производство — жива мера по ви-
дови и посебно „баби-биф", свињи „бекон" и 
„бројлери" —, биланс на потребна сточна храна 
и сопствено производство на сточна храна по ос-
новни видов,и-сочна, концентрат и други во нату-
рални показатели, крмни единици и сварливи 
белтоци, производство на силажна храна во најго-
лема мера, расен состав на добиток и зоотехнички 
мерки); 

5. стопански објекти по видови (постојни и 
предвидени по број и капацитет); 

6. стручен кадар и работна снага (постоен и 
потребен); 

7. механизација постојна и потребна (комплет-
но механизирање на земјоделските работи, трак-
тори по категории — лесни, средни и тешки, вред-
носта на потребни инвестирања за остварување 
на предвиденото производство, инвестициони вла-
гана за максимален и брз ефект). 

Член 7 
Економски ефект на предвиденото производ-

ство се искажува со поединечни нормативи и 
калкулации за одделни култури и вид добиток и 
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износот на вкупниот приход и неговата распо-
делба. 

Член 8 
Предлогот на основниот план го утврдува уп-

равниот одбор односно друг соодветен орган на 
управување на организацијата на која земјиштето 
и е дадело на искористување. 

Предлогот на основниот план се дава на увид 
на членовите на работниот колектив најмалку на 
30 дена пред неговото поднесување на органот над-
лежен за донесување на планот. 

Секој член на работниот колектив може ус-
мено или писмено да стави забелешки на пред-
лог основен план. 

Член 9 
Органот од став 1 од претходниот член е 

должен да ги разгледа забелешките на предлог ос-
новен план од членовите на работниот колектив 
и изработи конечен предлог основен план. Забе-
лешките кои не ги усвоил заедно со предлогот 
обавезно ги доставува до органот надлежен за 
донесување на основниот план. 

Член 10 
Основниот план го донесува работничкиот со-

вет на земјоделска организација, задружниот со-
вет на земјоделска задруга односно собранието на 
задругата, ако нема задружен совет, или управ-
ниот одбор на земјоделска установа. 

Член 11 
Измени и дополнувања на основниот план се 

вршат по постапката пропишана за неговото до-
несување. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 09-1877/1 Секретар 
28 јуни 1960 год. за земјоделство и шумар-

с к о п ј е ство на Извршниот совет, 
Методи Митевски, е. р. 

220. 
На основа член 5 од Законот за искористување 

на земјоделското земјиште („Службен весник на 
НРМ" бр. 20/60 год.), Секретаријатот за земјодел-
ство и шумарство на Извршниот совет донесува 

УПАТСТВО 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

I. 
Економ ско-техничка документација од чл. 6 

од Законот за искористување на земјоделското 
земјиште („Службен лист на ФНРЈ" бр. 43/59) се 
изработува за давање стручно мислење за потре-
бата, можноста и економичноста за примената на 
агротехнички односно агромелиоративни мерки. 

П. 
Економ ско-техничка та документација од прет-

ходната точка се состои од три дела и тоа: 
1. основни податоци; 
2. податоци за потребата и можноста на при-

мената на предложените мерки; и 

3. податоци за економичноста на предложени-
те мерки. 

Ш. 
Првиот дел на документацијата содржи: 
1. назив на органот односно организацијата 

која ја изработува документацијата; 
2. опис на подрачјето за кое се однесува до-

кументацијата (назив, површина, граници, кус 
осврт на природните и економските услови и ел.); 

3. преглед на мерките кои се предлагаат со 
детални податоци за секоја пооделна мерка (на 
кое подрачје која мерка ќе се применува, во кој 
обем, на кој начин и во кое време ќе се изведу-
ваат предложените мерки). 

IV. 
Податоци за потребата и можноста на приме-

ната на предложените мерки особено содржат: 
1. краток опис на постојниот начин на иско-

ристување на земјиштето за кое се предлага при-
мена на мерките (култури, просечни приноси, 
нивото на агротехниката, бруто продукт по хектар 
површина); 

2. висината на производството кое се очекува 
со примена на предложените мерки на односното 
земјиште; 

3. расположиви и потребни средства за извр-
шување на предложените мерки (машини, ѓубрива 
семе и др.); - ; \ 

.4 претсметка на трошоците за спроведување 
на предложените мерки; 

5. расположив и потребен стручен кадар за 
извршување на предложените мерки. 

V. 
За економичноста на примената на предложе-

ните мерки документацијата особено содржи: 
1. поединачни нормативи и калкулации за 

одделни култури и мерки (сегашна состојба и пред-
виденото производство); 

2. упореден преглед за вкупен приход и не-
говата расподелба за сегашната состојба и предви-
деното производство; 

3. заклучок за економичноста на предложени-
те мерки и за проблемите кои можат да се поја-
ват. 

VI. 
Ова упатство влегува во сила со денот на не-

говото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Секретар 
Број 09-1878 за земјоделство и шумар -

С к о п ј е ство на Извршниот совет, 
Методи Митевски, е. р. 

221. 
На основа член 302 од Законот за јавните 

службеници, Советот за народно здравје на На-
роди* Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА МЕС-
ТАТА ВО КОИ ПОСТОЈАТ ТЕШКОТИИ ДА СЕ 
ОБЕЗБЕДИ ОСНОВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

I. 
Во Решението за местата во кои постојат теш-

котии да се обезбеди основна здравствена заштита 
(„Службен весник на НРМ" бр. 33/58 и 2/60). ^ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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додаваат нови подточки во точките 2, 3, 4, 5, 6 и 
7 кои гласат: 

Во точка 2 Тетовска околија 
ж) Тетово, освен населеното место Тетово 
Во точка 3 Титоввелешка околија 
к) Титов Велес, освен населеното место Титов 

Велес 
Во точка 4 Штипска околија 
м) Кочани, освен населеното место Кочани 
н) Струмица, освен населеното место Струмица 
њ) Штип, освен населеното место Штип 
Во точка 5 Битолска околија 
л) Крушево, освен населеното место Крушово 
љ) Прилеп, освен населеното место Прилеп 
м) Плетвар 
Во точка 6 Кумановска околија 
и) Куманово,, освен населеното место Куманово 
Во точка 7 Охридска околија 
и) Охрид, освен населеното место Охрид 
Ова решение влегува во сила од денот на не-

говото објавување во „.Службен весник на Народна 
Република Македонија" а ќе се применува од 1 
јули 1960 година. 

Бр. 01-1649/1 Претседател 
29 јуни 1960 год. на Советот за народно здравје 

Скопје на НРМ, 
В. Горгов, е. р. 

222. 

Советот за култура на Народна Република Ма-
кедонија на својата триесет и трета седница одр-
жана на 26. I. 1960 година, откако ја претресе 
Анализата за пласманот на книгите и залихите 
во складовите на издавачките претпријатија во 
Републиката, констатира дека: 

— при составувањето на годишните издавачки 
планови на издавачките претпријатија не е обез-
бедена соработка на заинтересираните фактори 
преку давање на свои мислења по издавачките 
планови, што го отежнува нормалниот пласман на 
книгата; 

— се запоставуваат одделни видови литература, 
како драмската и научната литература, литерату-
рата од областа на ликовната уметност, младин-
ската и детската литература, што условува недо-
стиг на тие видови литература; 

— преводната литература од странските јазици 
не се преведува директно од оригиналните дела, 
главно поради недостиг на квалитетен преводачки 
кадар, поради што преводната литература не е 
на потребната висина во однос на преводот; 

— пропагандата на изданијата како нужен и 
добар метод за пласманот на книгата се уште не-
достатно се ползува и направените напори досега 
во таа смисла не задоволуваат; 

— во проширувањето на книжарската мрежа 
досега е сторено доста, но се уште се чувствува 
потреба од натамошни напори за нејзиното про-
ширување; 

— снабденоста на книжарниците со литература 
заостанува во споредба со нивната снабденост со 
канцелариски и школски прибор. Причината за тој 
сооднос е малиот приход што се реализира од про-
дажбата на литература однос на школскиот и 

канцелариски прибор и општата неупатеност на 
продавачкист кадар за литературата. 

Со оглед на изложеното и на основа член 20 
став 3 од Законот за органите на управата на НРМ 
(„Службен весник на НРМ" бр. 14/56) и член 19 
од Уредбата за организацијата и работата на Со-
ветот за култура на НРМ (..Службен весник на 
НРМ" бр. 42/59), Советот за култура на Народна 
Република Македонија донесува 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАСМАНОТ 

НА КНИГАТА 

1. Соработката на издавачките претпријатија 
со заинтересираните установи, организации и здру-
женија потребно е да се усвои како метод во из-
работката на издавачките планови, од што во многу 
зависи реалноста во планирањето на издавачката 
дејност, а со тоа и нормалниот пласман на книгата. 
За таа цел издавачките претпријатија треба да ги 
популаризираат предлозите на плановите за сво-
јата издавачка дејност со нивното доставување на 
дискусија на заинтересираните установи, органи-
зации и здруженија и поединци, или на друг по-
годен начин да се обезбеди нивната соработка пред 
утврдувањето на издавачките планови. При тоа, 
издавачките претпријатија треба да настојуваат 
да го обезбедат мислењето на заинтересираните 
фактори. 

2. Во издавачките планови треба да бидат за-
стапени: драмската, научната литература, литера-
турата од областа на ликовната уметност, младин-
ската литература и соодветно да биде зголемен 
тиражот на изданијата од детска и (младинска 
литература, што ќе ја намали цената на тој вид 
литература и ќе ја овозможи нејзината достапност 
на читателот. 

3. За подобрување квалитетот на преводната 
литература издавачките претпријатија особено вни-
мание треба да посветат на усовршувањето на пре-
водачкиот кадар како би се обезбедило преведу-
вање директно од оригиналните дела напишани на 
странски јазици. 

4. Издавачките претпријатија потребно е да ги 
зголемат и напорите за пропагирање на своите 
изданија, користејќи ги сите форми за пропаги-
рање на книгата како: аквизитери, претплата, от-
плата, каталози, радиото, печатот, плакати, летоци 
и слично. 

5. Издавачките претпријатија и натаму да ги 
продолжат настојувањата за проширување на кни-
жарската мрежа како една од успешните форми 
за пласирање на книгата, а во соработка со народ-
ните одбори на општините да обезбедат сместу-
вање на книжарниците во прометните места на 
градот или населеното место. 

6. За проширување пласманот на книгата, из-
давачките претпријатија треба да ја зголемат и 
грижата ооколу стручното усовршување на прода-
в а н и о т кадар преку организирање на повремени 
курсеви и семинари. Исто така треба преку соод-
ветен начин на наградување на го стимулираат 
усовршувањето на тој кадар, сузбивајќи го него-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК: НА НРМ 
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БОТО гледање на книгата како на спореден артикал 
во книжарниците. 

Број 09-374/1 
1 март 1960 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за култура на НРМ, 
Димче Беловски, е. р. 

223. 

Советот за култура на Народна Република Ма-
кедонија на својата триесет и трета седница одр-
жана на 26. I. 1960 година, откако ја претресе ана-
лизата за проблемот на пласманот на книгите и 
залихите од книги во складовите на издавачките 
претпријатија во Народна Република Македонија, 
констатира дека: 

— книжниот фонд на поголемиот број на на-
родни библиотеки во Републиката не се обновува 
во доволна мерка поради недоволните финансиски 
средства што народните одбори на општините ги 
одделуваат за таа цел, такашто тој фонд е заста-
рен; 

— при отворањето на нови книжарници во по-
големите населени места народните одбори на оп-
штините не им излегуваат насекаде во пресрет на 
издавачките претпријатија, такашто за таа цел 
или не се даваат локации или дадените локации 
се на непогодни места. 

Имајќи го тоа предвид, а на основа член 20 
став 3 од Законот за органите на управата („Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 14 од 1959 г.) и член 19 
од Уредбата за организацијата и работата на Со-
ветот за култура на НРМ („Службен весник на 
НРМ" бр. 42/59 г.), Советот за култура на НРМ 
донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО И ОСОВРЕМЕНУВАЊЕТО 
НА КНИЖНИОТ ФОНД НА НАРОДНИТЕ БИ-
БЛИОТЕКИ РТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОГОДНИ 
ПРОСТОРИИ ОДНОСНО ЛОКАЦИИ ЗА СМЕСТУ-

ВАЊЕ НА КНИЖАРНИЦИ 

1. Во задоволувањето на културно-просветните 
потреби и барања на човекот, книгата има посебна 
улога. Нејзиното приближување кон читателот во 
голема мерка зависи од тоа колку ги задоволува 
таа неговите потреби за збогатување со нови поз-
навања и запознавање со новите постигања во> од-
делни области на општествениот живот. Ова налага 
постојана грижа за обновување и збогатување на 
книжните фондови на народните библиотеки. За-
ради тоа народните одбори на општините. при до-
несувањето на буџетот на општината потребно е 
на библиотеките да им одредуваат по 100 динари 
од глава жител за купување книги. Притоа народ-
ните одбори треба да ја зголемат и грижата за 
стрикната употреба на средствата за целта на која 
се наменети. 

2. При отворањето или изградбата на нови про-
стории за книжарници од страна на издавачките 
претпријатија, народните одбори на општините 
треба да ги помогнат нивните напори со давање 

локации во прометните места на градот или насе-
леното место, како и со преземање на соодветни 
мерки за обезбедување на подолгорочни кредити 
за подигнување на книжарниците. 

Број 09-373/1 
1 март 1960 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за култура на НРМ, 
Димче Беловски, е. р. 

224-

На основа член 16 од Уредбата за организација 
на заводите за социјално осигурување („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 12/55), Собранието од Ш свикување 
на Републичкиот завод за социјално осигурување, 
на својата седница одржана на 25. IV. 1960 година 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-
ТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИ-

ЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Во Статутот на Републичкиот завод за соци-

јално осигурување — Скопје („Службен весник на 
НРМ" бр. 6/56). став 1 на член 10 се менува и 
гласи: 

„Собранијата на одделни околиски заводи за 
социјално осигурување на својата прва седница 
од редот на своите членови избираат членови за 
Собранието на Републичкиот завод, со тоа што на 
секој 3.000 осигуреници од подрачјето на околис-
киот завод доаѓа по еден претставник". 

Член 2 

Во член 13 точка 10 се менува и гласи: 
„10) донесува одлука за утврдување на систе-

матизацијата на службеничките места во Републи-
чкиот завод и ја одобрува систематизацијата на 
околиските заводи за социјално осигурување". 

Член 3 

Во член 31 став 1 се менува и гласи: 
„Постојани одбори и комисии на Собранието се: 
1. Одбор за здравствено осигурување, 
2. Одбор за превентивна здравствена заштита, 
3. Одбор за долгорочни осигурувања, 
4. Одбор за финансиски прашања, 
5. Одбор за организациони! и кадровски пра-

шања, 
6. Комисија за професионална рехабилитација 

и запослување на инвалидите на трудот". 

Член 4 

Во член 40 точките 7) и 11) се менуваат и гла-
сат: 

„7) Назначува заменик и помошник на дирек-
торот на Републичкиот завод и дава претходно 
мислење за поставување и разрешување на ди-
ректорите на околиските заводи, како и соглас-
ност за поставување и разрешување на шефови 
на организациони единици во Републичкиот завод. 
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. 11) Образува инвалидски комисии по чл. 187 
,ст.-1 и 2 од Законот за инвалидско осигурување 
и Повисока лекарска комисија". 

Член 5 
Во член 55 точките 6) и 7) се менуваат и 

гласат: 
„6) донесува решенија за поставување и раз-

решување и решавање за останатите службенички 
односи на службениците во Републичкиот завод 
и врши распоред на службениците на поодделни 
работни места. 

7) донесува решенија за казни поради дисци-
плински неуредност на службениците, и назна-
чува стручни комисии од редовите на службени-
ците од заводот". 

Член 6 
Членот 57 се менува и гласи: 
„Директорот на Републичкиот завод кога е 

отсутен или спречен во вршењето на својата дол-
жност го заменува заменик односно помошник на 
на директорот. Во отсуство на заменикот и по-
мошникот на директорот, Извршниот одбор опре-
делува друг раководен службеник што ќе го за-
менува директорот". 

Член 7 
Во. член 65 ставовите 1 и 2 се менуваат и 

гласат: 
„Како организациони единици во Републич-

киот завод постојат: организационо-правно одде-
ление, финансиско-евидентно одделение, општо од-
деление, одделение за здравствено осигурување, 
одделение за инвалидско осигурување, одделение 

. за , пензионо осигурување, одделение за додаток на 
деца и самостоен отсек за ревизија и инструк-
тажа. 

Бројот на отсеците и другите служби по од-
деленијата како и расподелбата на работите по 
одделенијата, отсеците и службите ги утврдува со 
правилник Извршниот одбор на предлог на ди-
ректорот на заводот". 

Член 8 

Во член 67 ставовите 2 и 3 се менуваат и 
гласат: 

.„За поставување и разрешување шефови на 
организационите единици е потребна согласност 
на Извршниот одбор на заводот. 

Прием во служба на службениците во заводот 
се врши по конкурс согласно одредбите од Зако-
нот за јавните службеници". 

Член 9 

Член 68 се менува и гласи: 
„Во Републичкиот завод постои конкурсна ко-

мисија и комисија за откази. 
Конкурсната комисија распишува конкурс за 

прием на лица во служба на Републичкиот завод. 
Комисијата за откази е надлежна за давање 

согласност на откази на службениците во Репуб-
личкиот завод, како и на службениците во око-
лиските заводи, нивните филијали и испостави. 

Членовите на комисијата надлежна за рабо-
тите по став 2 ги назначува директорот, а на 

. комисијата по став 3, Извршниот одбор на за-
водот". 

Член 10 
Член 60 се менува и гласи: 
^Службениците на Републичкиот завод одго-

вараат кривично, материјално и дисциплински по 
прописите што важат за службениците на држав-
ните органи". 

Член 11 
Се овластува Извршниот одбор на Собранието 

да донесе пречистен: текст на Статутот на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување. 

Член 12 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја пот-

врди Извршниот совет на НРМ. 
Број 1092/1 Претседател 

25 април 1960 год. на Извршниот одбор, 
Скопје Горе Дамески, е. р. 

На основа чл. 5 ст. 2 од Уредбата за органи-
зација на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 12/55 год.), Извршниот совет е СО-
ГЛАСЕН со предната Одлука. 

Број 09-1287/1 
8 јуни 1960 год. Претседател, 

Скопје Љупчо Арсов, е. р. 

225. 

На основа член 16 од Уредбата за организа-
цијата на заводите за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/55), член 13 став 
2 точка 3 од Статутот на Републичкиот завод за 
социјално осигурување („Сл. весник на НРМ" бр. 
6/56), а во врска со член 70 став 3 од Уредбата за 
финансирање на социјалното осигурување („Сл. 
лист на Ф Н Р Ј " бр. 12/55 г.), Собранието на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување —. Скопје, 
на својата седница одржана на ден 25. IV. 1960 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

ЗА 1959 ГОДИНА 

I. 
Се прима завршната сметка на приходите и 

расходите за 1959 година на Републичкиот завод 
за социјално осигурување — Скопје во која се 
искажани: 

— вкупно нето приходи 
динари 

— вкупно расходи динари 
или вишок на расходите над 
приходите д. 

П. 
Делот на вишокот на расходите над приходите 

согласно член 35 од Уредбата за финансирање на 
социјалното осигурување, се покрива од резер-
вниот фонд кој изнесува 68,814.059 динари. 

Ш. 
Оваа одлука влегува во сила по дадената со-

гласност од Извршниот совет на НРМ. 

Бр. 07-978-1 Претседател 
25 април 1960 год. на Извршниот одбор, 

Скопје Горе Дамески, е. р. 

На основа член 70 став 3 од Уредбата за фи-
нансираРБе па социјалното осигурување (,Службен 

6.640.037.135.— 
7.416.608.957.— 

776.571.822.— 
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лист на Ф Н Р Ј " бр. 12/55), Извршниот совет е 
СОГЛАСЕН со предната Одлука. 

Бр.09-1287/1 
8 јуни 1960 год. Претседател, 

Скопје Љупчо Арсов, е. р. 

226. 

На основа член 21 став 4 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Собранието на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување — Скопје, 
на својата седница одржана на ден 25 април 1960 
година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД ВИШОКОТ НА 

ОКОЛИСКИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ЗА 1959 ГОДИНА ВО ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ 

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. 
Од остатокот на вишоците на околиските за-

води за социјално осигурување по завршната смет-
ка за 1959 година се издвојува дел од 25%-тен 
износ во Фондот за здравствена изградба при Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување, пред 
распоредувањето во фондовите за одделна намена. 

П. 
Оваа одлука влегува во сила пс дадената со-

гласност на Извршниот совет на НРМ. 
Бр. 07-980-1 Претседател 

25 април 1960 год. на Извршниот одбор, 
Скопје Горе Дамески, е. р. 

На основа член 21 став 4 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет е СО-
ГЛАСЕН со предната Одлука. 

Бр. 09-1287/2 
8 јуни 1960 год. Претседател, 

Скопје Љупчо Арсов, е. р. 

227. 

На основа член 16 од Уредбата за организа-
цијата на заводите за социјално осигурување и 
член бб од Уредбата за финансирање на социјал-
ното осигурување („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 12/55), 
Собранието на Републичкиот завод за социјално 
осигурување — Скопје, рт својата седница одр-
жана на ден 25 април 1960 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕТСМЕТКАТА НА 

ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА 1960 ГОДИНА 

I. 
Се донесува претсметката на приходите и рас-

ходите за 1960 година на Републичкиот завод за 
социјално осигурување во која се искажани: 

— чисти приходи во износ од 
динари 7.468.736.000.— 

— вкупно расходи . . . . . 8.545.744.000 — 
Вишок на расходите над прихо-

дите во износ од динари . . 1.077.008.000.— 
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П. 
Вишокот на расходите над приходите ќе се 

покрие: 
— со резервниот фонд на Ре-

публичкиот завод за соци-
јално осигурување динари 77.593.000,— 

— со кредит од Народната бан-
ка на Ф Н Р Ј динари . . . 999.415.000.— 

Ш. 
Во смисла на одредбите на член бб став 3 од 

Уредбата за финансирање на социјалното осигу-
рување, претсметката ќе се поднесе на оценка на 
законитоста на Извршниот совет на НРМ. 

Бр. 07-982/1 Претседател 
25 април 1960 год. на Извршниот одбор, 

Скопје Ѓоре Дамески, е. р. 
На основа член бб став 3 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет е СО-
ГЛАСЕН со предната Одлука. 

Број 09-1287/3 
8 јуни 1960 год. Претседател, 

Скопје Љупчо Арсов, е. р. 

228. 

На основа член 20 и бб од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 12/55), Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување на својата седни-
ца одржана на ден 25 април 1960 година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА ПРИХОДИ-
ТЕ И РАСХОДИТЕ ПО ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕН-

ТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 
1960 ГОДИНА 

I. 
Се донесува пресметка на приходите и расхо-

дите по фондот за превентивна здравствена зашти-
та за 1960 година со : 
ПРИХОДИ 

Износ во динари 
1. Непотрошен!! и пренесени сред-

ства од минатите години . . 100.498.047.— 
2 Приходи во 25%-тен износ , . 43.100.000.— 

Вкупно: 143.598.047 — 
РАСХОДИ 
1. Редовни систематски прегледи 

на ученици во стопанство и 
младината 3.190.285.— 

2. Комисиски испитувања на ра-
ботните услови и работните око-
лини 1.542.000.— 

3. Систематски и флуорографски 
прегледи на лица опфатени со 
здрав, заштита 2.000.000.— 

4. Опрема и оспособување на пре-
вентивни здравствени установи 86.277.716.— 

5. Дотации на општествените ор-
ганизации за превентивни ак-
ции 2.084.211 — 

6. Останати превентивни акции и 
мерки 32.445.885.— 

Вкупно: 127.540.097.— 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Неутрошени средства во износ 
од динари 16.057.950 — 

П. 
Во смисла на одредбите од член бб став 3 од 

Уредбата за финансирање на социјалното осигу-
рување, претсметката ќе се поднесе на оценка на 
законитоста на Извршниот совет на НРМ. 

Број 07-983-1 Претседател 
25 април 1960 год. на Извршниот одбор, 

Скопје Гаре Дамески, е. р. 

На основа член бб став 3 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет е СО-
ГЛАСЕН со предната Одлука. 

лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет е СО-
ГЛАСЕН со предната Одлука. 

Бр. 09-1287/4 
8 јуни 1960 год. 

Скопје 
Претседател, 

Љупчо Арсов, е. р. 

229. 

На основа член 21 и бб од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување („Сл,, лист на 
ФНРЈ" бр. 12/55), Собранието на Републичкиот за-
вод за социјално осигурување — Скопје, на сво-
јата седница одржана на ден 25 април 1960 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХОДИ-
ТЕ И РАСХОДИТЕ ПО ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНА ИЗГРАДБА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 

1960 ГОДИНА 

I. 
Се донесува претсметка на приходите и расхо-

дите по Фондот за здравствена изградба при Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување за 
1960 година со: 
СРЕДСТВА 

Износ во динари 

1. Непотрошени и пренесени сред-
ства од минатите години . . . 54.699.424.— 

2. Издвоени средства од вишоците 
на околиските заводи за 1959 г. 53.618.378.— 

Вкупно: 108.317.802 — 
РАСХОДИ 
1. За изградување, доградување и 

адаптација на здравствените 
установи 99.969.730.— 

2. Спрема за здравствени установи 8.348.072.— 
Вкупно: 108.317.802.— 

П. 
Во смисла на одредбите на чл. бб став 3 од 

Уредбата на финансирање на социјалното осигу-
рување, претсметката ќе се поднесе на оценка на 
законитоста на Извршниот совет на НРМ. 

Број 07-984-1 Претседател 
25 април 1960 год. на Извршниот одбор, 

Скопје Ѓоре Дамески, е. р. 
На основа член бб став 3 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување („Службен 

Број 09-1287/5 
I јуни 1960 год. 

Скопје 
Претседател, 

Љупчо Арсов, е. р. 

230. 

На основа член бб од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („Сл. лист на 
ФНРЈ" бр. 12/55), Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување Скопје, на својата 
седница одржана на ден 25. IV. 1960 година до-
несува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕТСМЕТКА НА ПРИХО-
ДИТЕ И РАСХОДИТЕ ПО ФОНДОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1960 ГОДИНА 

Се донесува претсметка на приходите и рас-
ходите за 1960 година со: 
ПРИХОДИ Износ во динари 

3%-тен износ на премијата . . 172.527.000 — 
20%-тно издвојување за резерва 34.505.000 — 

Чист приход 138.022.000.— 
РАСХОДИ 
Надомест за разлика во висината 

на придонесот 77.635.000. -
Надомест за поголем број на де-

нови на болување од ТБЦ . . 25.170.000.— 
Надомест за поголем број на оси-

гуреници — жени 6.561.000.— 
Надомест за поголем број членови 

на фамилија 19.894.000.— 
Вкупно расходи 129.260.000.— 

Вишок на расходите 8.762.000.— 
П. 

Во смисла на одредбите од член бб став 3 од 
Уредбата за финансирање на социјалното осигу-
рување, претсметката ќе се поднесе на оценка на 
законитоста на Извршниот совет на НРМ. 

Бр. 07-985-1 
25 април 1960 год. 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот одбор, 

Ѓоре Дамески, е. р. 

На основа член бб став 3 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет е СО-
ГЛАСЕН со предната Одлука. 

Бр. 09-1287/6 
Ј јуни 1960 год. 

Скопје 
Претседател, 

Љупчо Арсов, е. р. 

231. 
На основа член 56 од Уредбата за финанси-

рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 12/55), и точка И од Одлуката за 
отопите на придонесот за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" број 17/59) и член 58 
од Правилникот за пресметување и плаќање на 
придонесите од личен доход од работен однос 
(„Сл, лист на ФНРЈ" бр. 3/60) Собранието на Ре-
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публичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, на својата седница одржана на ден 25 
април 1960 година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ПРИДО-

НЕО ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Околискиот завод за социјално осигурување 

ќе одреди плаќање додаток на придонес на оние 
исплатители на личниот доход при кого се утврди 
дека бројот на заболувањето или траењето на 
заболувањето на запослените лица ка ј нив нарас-
нал поради тоа што не се спроведени или се недо-
волно спроведени здравствени и технички мерки 
пропишани односно наредени со цел на заштита 
на зашилените лица. 

П 
Оценка на тоа дали се доволно или воопшто 

не се спроведени здравствените или техничките 
мерки при исплатителот на личниот доход дава 
надлежната инспекција на трудот на народниот 
одбор на околната, без која оценка околискиот 
завод за социјално осигурување не може да до-
несе решение во смисла на одредбите од член 57 
од Уредбата за финансирање на социјалното оси-
гурување. 

Ш 
Во случај кога просекот на заболувањето кат 

пооделните исплатители на личниот доход е по-
голем за 0,20% од општиот просек утврден за око-
лната , околискиот завод за социјално осигурување 
ќе го задолжи исплатителот на личниот доход со 
плаќање додаток на придонес во износ од 0,50% 
од нето износ на личниот доход исплатен во време 
за кое е тој додаток одреден. 

Применувањето на додатокот на придонесот 
ќе се врши по следната таблица: 

Пречекорување на Стопа на додатниот 
просекот на придонес на нето 

заболувањето за личен доход 
0,50% 
1,00% 
1,50% 

0.20^ 
0,40% 
0 60% 
0,80% 2,00% 

IV 
Оваа одлука влегува во сила по дадената со-

гласност од Извршниот совет на НРМ и објаву-
вањето во „Службен весник на НРМ". 

V 
Со влегување во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за применување на додаток 
на придонес за социјално осигурување за 1959 го-
дина 07 број 1844 од 17. VП. 1959 година. 

Број 07-987-1 Претседател 
25 април 1960 год. на Извршниот одбор, 

Скопје Ѓоре Дамески, е. р. 

На основа член 56 став 2 од Уредбата за ф и -
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55). Извршниот совет е СО 
ГЛАСЕН со предната Одлука. 

Број 09-1287/7 
^ јуни 1960 год. Претседател, 

Скопје Љупчо Арсов, е. р. 

232. 

На основа член 21 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 12/55), Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување Скопје, на својата 
седница одржана на ден 25 април 1960 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОДЕЛЕ А НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМИ-
РАНИОТ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА 
ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Издвоените средства во фондот за здравствена 
изградба при Републичкиот завод за социјално 
осигурување во вкупен износ од 54.323.477.— ди-
нари, во целост се распределуваат како следува: 

Износ во динари 
1. Околиски народен одбор Те-

тово, за изградба на здрав-
ствена станица 4,000.000.— 

2. Околиски народен одбор Т. 
Велес, за изградба на здр. 
станици 5,000.000.— 

3. Околиски народен одбор Ку-
маново, за изградба на здрав. 
станици 6,000.000 — 

4. Околиски народен одбор Би-
тола. за изградба на здрав-
ствените станици 6,000.000.— 

5. Околиски народен одбор Ох-
рид за изградба на здрав-
ствени станици 6,000.000.— 

6. Околиски народен одбор Штип, 
за изградба на здравствени 

.станици 6,000.000.— 
7. Општа болница Куманово, за 

изградба на заразно одделе-
ние 5,000.000.— 

8. Институт за ТБЦ, за инста-
лација на парно греење . . 3,000.000.— 

9. Народен одбор на општина Гев-
гелија, за градење на општа 
болница 6,323.477.— 

10. Спец. болн!ица за ТБЦ Јасе-
ново, за изградба на водовод 5,000.000.— 

11. Центр. завод за нар. здравје 
Скопје за доградба на новиот 
спрат 2,000.000.— 

Вкупно: 54.323.477.— 

П 

Оваа одлука влегува во сила по дадената сог-
ласност на Извршниот совет на НРМ. 

Број 07-989-1 
25 април 1960 год. 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот одбор, 

Ѓоре Дамески, е. р. 

На основа член 21 став 2 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
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лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет е СО-
ГЛАСЕН со предната Одлука. 

Број 09-1287/9 
8 јуни 1960 год. 

Скопје 
Претседател, 

Љупчо Арсов, е. р. 

233. 
На основа член 20 став 1 и 2 од Уредбата за 

финансирање на социјалното осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Собранието на 
Републичкиот завод за социјално осигурување на 
својата седница одржана на ден 25. IV. 1960 година 
ја донесува следната 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ 
ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

I. Од расположивите, непотрошени и неанга-
жирани средства по Фондот за превентивна здрав-
ствена заштита по завршната сметка за 1959 година 
која изнесува: 

Динари 84;990.845.— 
1>е распределуваат средства во вкупен износ од 
тинари 81,132.895.— и тоа: 
1) На Универзитетската студент-

ска поликлиника за обезбеду-
вање на здравствена заштита 
на студентите 700.000.— 

2) На Советот за социјална по-
литика и комунални праша-
ња, за набавка на објективен 
аудиометар за аудиолошк^от 
центар 2,040.895.— 

3) На Клиниката за интерни бо-
лести, за набавка на апарат 
за мерење на вазален мета-
болизам 2,500.000.— 

4) На Околискиот завод за соци-
јално осигурување Гостивар, 
за созбивање на епидемичниот 
хепатитис 4,000.000.— 

5) На Домот за народно здравје 
— Кочани, за изградба на ан-
титуберкулозен диспанзер — 
Кочани 5,000.000.— 

6) На Заводот за трансфузија за 
крв на НРМ, за доградба на 
зградата 4 000.000.— 

7) На Секретаријатот за труд на 
НРМ, за пропаганден матери-
јал за хигиено-техн. заштита 1,000.000.— 

8) На Институтот за ТБЦ на 
НРМ за набавка на флуоро-
графски апарат 4,000.000.— 

9) На Институтот за ТБЦ на 
НРМ, за набавка на теренска 
кола за Б С Ж 3,000.000.— 

10) На Советот за социјални гри-
жи и комунални прашања на 
НРМ, за аудиолошки центар 10,000.000.— 

11) На Институтот за патофизио-
логија — Скопје, за примена 
на изотопите во медицината 1,000.000.— 

12) На Централниот завод за за-
штита на народно- здравје на 
НРМ, за борба против мувите 10,000.000.— 

13) На Централниот завод за за-
штита на народно здравје на 
НРМ, за опрема на вирусо-
лошката лабораторија 2,000.000.— 

14) На Народниот одбор Дел-
чево«, за доградба на стацио-
н а р и со родил иште 3,000.000«.— 

15) На Народниот одбор Дебар, 
за опрема и инструментариум 
на родилниот дом 2,000.000.— 

16) На Општата болница Т. Велес, 
за опрема на медицински апа-
рати 5,000.000.— 

17) На Народниот одбор Струга, 
за доградба на здрвениот дом 2,000.000.— 

18) На Специјалната болница за 
ТБЦ „Лешок", за проширу-
вање на капацитетот 2,000.000.— 

19) На Костнозглобната ТБЦ бол-
ница — Охрид, за набавка на 

апарат за една тр ахи јална 
анестезија 1,250.000.— 

20) На Штабот на младин, бригади 
на Автопатот „Братство-Един-
ство", за здрав, заштита на 
младината 5,000.000.— 

21) За систематски прегледи на 
младината 2,000.000.— 

22) За флуорографски снимања 
на осигуреници 2,000.000.— 

23) За Домот за народно здравје 
— Тетово 7,000.000.— 

24) На Централниот завод за за-
штита на народно здравје на 
НРМ, за студиско испитување 
на работните ус лови ја во руд-
ник „Злетово" 542.000 — 

25) За конгрес на рентгенолозите 100.000.— 
П. Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде 

согласност 'Извршниот совет на НРМ. 

07 број 990-1 
25 април 1960 год. 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот одбор, 

Ѓоре Дамески, е. р. 

На основа член 20 став 2 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет е СО-
ГЛАСЕН со предната Одлука. 

Бр. 09-1287/8 
8 јуни 1960 год. 

Скопје 
Претседател, 

Љупчо Арсов, е. р. 

234. 

На основа член 25 и 26 од Уредбата за ф и -
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" број 12/55), Собранието на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување Скопје, 
на својата седница одржана на ден 25 април 1960 
година, донесува 
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О Д Л У К А 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Околиските заводи за социјално осигурување 

за 1960 година ќе уплатуваат премија во фондот 
за задолжително здравствено реосигурување во 
висина од 3%-тен износ од вкупниот придонес за 
здравствено осигурување. 

Од вкупниот износ, уплатен на име премија 
за задолжително здравствено реосигурување, се 
издвојува 20% во резерва на фондот. 

П 
Во смисла на чл. 25 од Уредбата за финансира-

ње на социјалното осигурување, утврдени се след-
ните републички просени како и најмалите ппопеч-
ти на остапување на тие просени, по кој ќе се впи гм 
Надоместувањето од фондот за задолжително здрав-
ствено реосигурување: 

1. Просечен придонес за здравствено осигу-
рување по осигуреник (активни и лица привре-
мено вон работен однос) — стварен просек со от-
стапувањето од минус 5%; 

2. Просечен број на деновите на болувањето 
од ТБЦ. по активен осигуреник на терет на соци-
јалното осигурување стварен просек — без отста-
пување; 

3. Просечен број на активните осигуреници 
жени — стварен просек зголемен за 2%; 

4. Просечен број на членови на фамилија по 
осигуреник (активни и лица привремено вон ра-
ботен однос) — стварен просек зголемен за 3%. 

III 
Во смисла на чл. 26 ол истата Уредба, висината 

на надоместувањето по Фондот за задолжително 
реосигурување за поодделни случаи на реосигуру-
вањето се определува: 

1. До колку просечниот годишен придонес за 
здравствено осигурување по еден осигуреник е 
помал од републичкиот просек, надоместувањето 
ќе се врши во 80%-тен износ на разликата помеѓу 
републичкиот просек и просек на околискиот за-
вод за социјално осигурување; 

2. До колку просекот на деновите на болување 
од ТБЦ е поголем од републичкиот просек, надо-
местување ќе се врши по 500.— динари за секој 
ден на изостанок од работа над просекот; 

3. До колку просекот на активни осигуреници 
— жени е поголем од републичкиот, надоместу-
вање ќе се врши во износ од дин. 2.700.— годишно 
по активен осигуреник жена над просекот. 

4. До колку просечниот број на членовите на 
семејство на осигуреници е поголем од републич-
киот просек, надоместување ќе се врши во износ 
од 1.200 динари годишно на секој член на семеј-
ството над републичкиот просек. 

IV 
Пресметувањето на премии и надомести, до-

кументирање на барањата за надомест како и 
постапката за остварување на правото на надо-
местување од фондот за здравствено реосигуру-
вање ќе се врши на следниот начин: 

1. На крајот на секој календарски месец, око-
лиските заводи за социјално осигурување ќе вршат 

пресметување на премиите, и по пат на книжење 
ќе ја одобрат меѓусобната сметка на Републичкиот 
завод. 

2. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање ќе врши редовно издвојување на средствата 
во резервниот фонд во одредениот процент. 

3. Утврдувањето на износот за надомест, .за 
поединци* случаеви на задолжително здравствено 
реосигурување се врши врз основа на статистич-
ките и финансиските сведенија споменати во оваа 
одлука. 

За таа цел околиските заводи за социјално 
осигурување должни се да по истекот на секое 
календарско тримесечје испратат до Републичкиот 
завод за социјално осигурување за изминатиот 
период од почетокот на годината сведени ја со 
соодветните документи, врз основа на кои Репу-
бличкиот завод ќе утврди дали настанале причини 
за задолжително здравствено реосигурување за 
кое се врши надоместувањето. 

Сведенијата треба да бидат групирани по 
месеци. 

4. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање врз основа на поднесената документација ќе 
В Р Ш И пресметување со заводите каде настанале 
случаеви за реосигурување и ќе донесе решение 
за признавање на правата за надоместувањето и 

висина на надоместувањето по поодделни слу-
чаеви. 

5. Во период помеѓу пооделни пресметки Ре-
публичкиот завод ќе одобрува аконтации спрема 
висината на надоместувањето за изминатиот пре-
сметковен период. 

6. Сите пресметки по секој основ ќе се вршат 
за сето поминато време од почетокот на годината 
до крајот на пресметковниот период а за надоме-
стување доаѓа во обзир само разликата помеѓу 
извршената исплата на аконтацијата и конечната 
пресметка на надоместувањето што припаѓа за 
соодветна година. 

7. До колку Републичкиот завод за социјално 
осигурување констатира дека поднесените сведе-
нија и документација не се потребни или пресмет-
ките се погрешни ќе бара од заводот да го истото 
надополни, а може и да врн*и проверка по доку-
ментацијата на поднесените барања. 

8. Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја 
потврди Собранието на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, а ќе се применува од 1 јану-
ари 1960 година. 

9. Со денот на стапувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи одлуката за висината 
на премијата и над окна дата за поодделни случаи 
на обавезно реосигурување 07 број 1839 од 17 јули 
1959 година. 

07 број 988-1 Претседател 
25 април 1960 год. на Извршниот одбор, 

Скопје Горе Дамески, е. р. 

Согласно член 26 став 4 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Собранието на Сојуз-
ниот завод за социјално осигурување, на својата 
седница одржана на ден 18 мај 1960 година, даде 
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согласност по Одлуката под бр. 01-7297/20 мај 
1960 година. 

Директор, 
Душко Ѓорѓиев, е. р. 

235. 

На основа член 49 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 12/55) г.) и член 58 од Правилникот 
за пресметнува*^ и плаќање на придоноси од 
личниот доход од работен однос („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 3/60 година), Собранието на Репу-
бличкиот завод за социјално осигурување — Ско-
пје, на својата седница одржана на ден 25. IV. 1960 
година ја донесува следната 

О Д Л У К А 

ЗА ОДДЕЛЕН ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Најмал број на осигуреници запослени ка ј 
поодделни исплатители на личниот доход, кој об-
врзува на одредување на одделен придонес се 
утврдува на 50 работници односно службеници. 

Во овој број не влегуваат учениците во сто-
панство и работниците што се во привремен ра-
ботен однос. 

Собранијата на поедини околиски заводи за 
социјално осигурување можат со свои одлуки да 
предвидат и помал број на осигуреници кој обвр-
зува на одредување на одделен придонес за здрав-
ствено осигурување. 

Во основицата за пресметување и плаќање 
на одделниот придонес за здравствено осигурување 
влегуваат нето примањата на кој се плаќа при-
донес по општите стопи или по стопи на придо-
несот за здравствено осигурување. 

2. Најмал просечен расход за здравствено оси-
гурување на еден активен осигуреник како и на ј -
низок процент на отсуствување од работа по болест 
и повреда, за кое отстапување ќе се определува 
одделен придонес се утврдува и тоа: 

а) Најмал просечен расход за здравствено оси-
гурување на еден активен осигуреник годишно во 
износ од динари 6.400.— во кој основ влегуваат 
расходите за надомест вместо плата по болест и 
повреда и болничко лекување; 

б) Најнизок процент на отсуствување од работа 
по болест и повреда од 2,60%. 

Како основ на применување на одделен при-
донес служи просекот на расходите наведени под 
^ и процентот на отсуствување од работа наведеа 
под б) остварен во претходно тримесечје. 

3. За поодделни стопански гранки одвоено од 
точка 2 под б) се одредува процент на отсуству-
вање од работа и тоа: 
— шифра 115 обоена металургија 5,3% 

116 неметални рудници 3,9% 
117 метална индустрија 3,1% 
120 хемиска индустрија ЗД% 
121 индустрија на град. матер. 3,3% 
122 дрвна индустрија 3,6% 
124 текстилна индустрија 5,0% 
125 инд. на кожи и кодури 4,5% 
127 прехранбена индустрија 3,2% 
128 графичка индустрија 3,8% 

— „ 129 тутунова индустрија 3,6% 
— „ 411—416 градежништво 3,8% 
— „ 511 сообраќај 3,1% 

Одделениот придонес за исплатителите на лич-
ниот доход по наведените гранки под точка 3 ќе 
се применува само на процент на изостанци од 
работа по болест и повреда, а не и на расходите 
по здравствено осигурување без оглед на висината 
на бројот на запослените работници и службеници. 

4. Најмало отстапување од просекот на расхо-
дите за здравствено осигурување по еден активен 
осигуреник и најмало отстапување од процентот 
на отсуствување од работа по болест и повреда за 
чие пречекорување обавезно ќе се определува од-
делен придонес, се одредува: 

а) ка ј расходите отстапување за секој 500.— 
динари годишно или тримесечно 125.— динари и 

б) ка ј отсуствување од работа за секое отста-
пување од 0,30%. 

5. Најмалите стопи за одделен придонес за 
здравствено осигурување што ќе се определуваат 
задолжително за определеното отстапување од 
просекот на расходите односно од процентот на 
отсуствување од работа на подрачјето на околис-
киот завод за социјално осигурување по точка 4 
од оваа одлука се утврдува на 0,5% на нето износ 
на личниот доход, со тоа што највисоката стопа 
на одделен придонес за здравствено осигурување 
одредено со таблиците на пооделни околиски за-
води за социјално осигурување не може да биде 
поголема од 4% односно стопа за враќање — бони-
фицирање на придонесот поголема од 2% од нето 
износот на личниот доход. 

Спрема елементите наведени во точка 4 на оваа 
одлука одделните стопи се одредуваат: 

а) за отстапување над просекот: 
ако е просекот 

На расходите надминат 
за 

годишно тримесечно 

Отсуствува-
њето надми-

нато за 

Стопа на одде-
лен придонес на 
личен доход 

изнесува 

500 125 0,30 0,50% 
1000 250 0,60 1,—% 
1500 375 0,90 1,50% 
2000 500 1,20 2,—% 
2500 625 1,50 2,50% 
3000 750 1,80 3,—% 
3500 875 2Д0 3,50% 
4000 1.000 2,40 4,—% 

б) За отстапување под просек: 

На расходите помали 
за 

годишно тримесечно 

Отстапување 

помало 

Стопа на одде-
лен придонес 

од личен доход 
за враќање 

изнесува 

500 
1000 
1500 
2000 

125 
250 
375 
500 

0,30 
0,60 
0,90 
1,20 

0.50% 
1,—% 
1,50% 
2,—% 

6. Врз основа на член 50 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување, Собрани-
јата на околиските заводи за социјално осигуру-
вање донесуваат таблици на одделен придонес за 
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здравствено осигурување со тоа што треба оба-
везно да се зимаат во предвид минималните стопи 
предвидени по точка 5 од оваа одлука и во тие 
рамки да бидат составени. 

7. Ако е просекот на расходите, односно отсу-
ствувањето од работа за подрачјето на околијата 
пониско од утврдените просеци со оваа одлука 
(пониски од 6.400.— динари годишно односно 2,60%) 
собранијата на околиските заводи за социјално 
осигурување, своите таблици ги утврдуваат спрема 
просудите на подрачјето на околијата. 

8. Ако ка ј пооделни обврзници на придонесот 
се утврди отстапување и од најмалиот просек на 
расходите за здравствено осигурување односно 
најмалите проценти на отсуствување од работа по-
ради болест и повреда, Околискиот завод за соци-
јално осигурување ќе определи стопа на придо-
несот по основ кој дава по поволна стопа. 

9. Одредените проценти за поедини стопански 
гранки (точка 3 од оваа одлука), заводите се дол-
жни да ги зимаат во предвид при донесувањето 
на таблиците по одделната стопа, односно околис-
ките заводи се должни за секоја наведена стопан-
ска гранка да донесуваат одделни таблици. 

10. Упатства за начинот на спроведувањето на 
оваа одлука дава Извршниот одбор на Собранието 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје. 

11. Оваа одлука влегува во сила кога нејзината 
согласност ќе ја потврди Собранието на Сојузниот 
завод за социјално осигурување — Белград и ќе 
се објави во „Службен весник на НРМ". 

12. Со влегувањето во сила на оваа одлука, 
престанува да важи Одлуката за висината на сто-
пите на одделен придонес под 07 број 1843 од 17 
јули 1959 година. 

07 број 986-1 Претседател 
25 април 1960 год. на Извршниот одбор, 

Скопје Ѓоре Дамески, е. р. 
Согласно член 49 став 3 од Уредбата за ф и -

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55 г.), Собранието на Сојуз-
ниот завод за социјално! осигурување на својата 
седница одржана на ден 18 мај 1960 година даде 
согласност по Одлуката под бр. 01-7298/20 мај 
1960 година. 

Директор; 
Душко Ѓорѓиев, е. р. 

236. 
На основа член 19 став 3 од Уредбата за ф и -

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" број 12/55 година), Собранието на 
Републичкиот завод за социјално осигурување 
Скопје, на својата седница одржана на ден 18 
април 1960 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА КОЈ ВЛЕГУВА ВО ФОНДОТ ЗА ПРЕ-

ВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КАЈ 
РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Од издвоените средства во фондот за пре-
вентивна здравствена заштита на околискиот завод 

Вр. 26 — Стр. 495 

за социјално осигурување како приход во фондот 
превентивна здравствена заштита на Републичкиот4 

завод за социјално осигурување се издвојува дел 
од 25%-тен износ. 

2. Околиските заводи пресметаниот износ по 
претходната точка ќе го уплатуваат до 15 во ме-
сецот за изминатиот месец на определената сметка 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје. 

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе 
се применува од 1 јануари 1960 година. 

07 број 981-1 Претседател 
18 април 1960 год. на Извршниот одбор, 

Скопје Ѓоре Дамески, е. р< 

237. 
На основа член 16 став 3 од Уредбата за ф и -

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" број 12/55 год.), Собранието на Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, на својата седница одржана на ден 26. IV. 
1960 година, ја донесува следната 

О Д Л У К А 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ НА ОКОЛИС-
КИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

ВО НРМ ЗА 1959 ГОДИНА 

1. Од расположивите средства на резервниот 
фонд за здравствено реосигурување при Републич-
киот завод за социјално осигурување, се доделу-
ват средства во вкупен износ од 20.000.000.— дин. 
за покритие делот на непокриениот вишок на рас-
ходите над приходите (кусок) по завршната сметка 
за 1959 година на Околискиот завод за социјално 
осигурување — Штип. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување. 

07 број 979/1 Претседател 
25 април 1960 год. на Извршниот одбор 

Скопје и Собранието, 
Ѓоре Дамески, е. р. 

ОЈ ла сен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под; фир-
ма: Трговско претпријатие „Бистрица", е. Теарце 
— Продавница во село Слатина — Тетовско. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на мешана стока на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица" во е. Теарце, а -согласно со ре-
шението на НО на општината Теарце бр. 03-7516/1 
од 26-УП-1958 година. 

Раководител на продавницата е Сали Салии. 
Продавницата ќе та претставува, задолжува и 

раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 645/59. (1654) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА И Ш 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „.Бистрица" во с. Теарце 
— Продавница во село Радиовце — Тетовско. Пред-
мет на работењето на продавницата е; продажба 
на индустриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица" во е. Теарце, а согласно со 
решението бр. 03-1209/1. 

Раководител на продавницата е Тодор Ми-
тевски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ф;т 
бр. 646/59. (1655) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „Бистрица", е. Теарце 
— Продавница за мешани стоки во село Јанчиште, 
Тетовско. Предмет на работењето на продавницата 
е: продажба на мешани стоки на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица", е. Теарце, а согласно со одо-
брението на Народниот одбор на општината Теарце 
бр. 03.-7517/1 од 1958 година. 

Раководител на продавницата е: Саве Трпчев-
ски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 643/59. (1656) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под; фир-
ма: Трговско претпријатие „Бистрица", е. Теарце 
— Продавница за индустриски стоки во село Ж и л -
че, Тетовско. Предмет на работењето на продавни-
цата е: продажба на индустриски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица", е. Теарце, а согласно со одо-
брението на Народниот одбор на општината Теарце 
бр. 03-1210/1 од 21-11-1958 година. 

Раководител на продавницата е Благоја Трп-
чевски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 642/59. (1657), 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „Бистрица", е. Теарце 
— Продавница во село Доброште, Тетовско. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговија со 
мешани трговски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица", е. Теарце, а согласно со ре-
шението бр. 10545 од 6-VIII-1953 година. 

Раководител на продавницата е Тодор Бел- * 
к овски. 

5 август 1960 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 644/59. (1658) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие ^Бистрица" во1 е. Теарце 
— Продавница во е. Лешок, Тетовско. Предмет на 
работењето на продавницата е: трговија со мешани 
трговски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица", е. Теарце, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на Тетовска околија, 
бр. 10545 од 6-УШ-1959 година. 

Раководител на продавницата е: Павле Б о б а -
новски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 658/59. (1659) 

Окружниот стопански суд во1 Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 23'2 на страна 673 е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие „Бистрица" во е. 
Теарце — Продавница во е. Непроштено — Тетов-
ско. Предмет на работењето на продавницата е: 
трговија со мешани трговски стоки на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица", е. Теарце, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на Тетовска околија 
бр. 10545 од 6-VIII-1953 година. 

Раководител на продавницата е Божин Тр-
говски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 651/59. (1660) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните-
под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „.Бистрица", е. Теарце, 
Продавница во село Теарце, Тетовско. Предмет на 
работењето на продавницата е: трговија со коло-
нијални стоки на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица" во е. Теарце, а согласно со 
решението на Народниот одбор на Тетовска око-
лија бр. 1054-5 од 6ЛШ1-1958 година. 

Раководител на продавницата е Лазо Ѓорѓиев-
ски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 652/59. (1661) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните* 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под; фир-
ма: Трговско претпријатие' „Бистрица", е. Теарце 
— Продавница во е. Теарце. Предмет на работе-
њето на продавницата е: трговија со мешана тр-
говска стока на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица" во е. Теарце, а согласно со 
решението бр. 10545 од 6-УШ-1959 година. 

Раководител на продавницата е Борис Ди-
мовски, 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното! претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во* Скопје, Фи 
бр. 653/59. (1662) 

Окружниот стопански суд во1 Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана под фир-
ма: Трговско! претпријатие „Бистрица", е. Теарце 
— Продавница за мешани стоки во село Теарце. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на деликатеени производи и тутунови про-
изводи, кибрит и прибор. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие ^Бистрица" е. Теарце, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на општината Теарце 
бр. 03-7939 од 31-УП-1959 година. 

Раководител на продавницата е Милица Ни-
коловска, 

Продавницата ќе ја преставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 659/59. (1663) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232 на страна 673 е запишана! под фир-
ма: Трговско претпријатие „Бистрица", е. Теарце 
— Продавница во село Теарце. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на мешани 
стоки на мало. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Бистрица", е. Теарце, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор' на општината Теарце 
бр, 03-7520 од 25-VII-1958 година. 

Раководител на продавницата е Мито1 Тодо-
ровски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 657/59. (1664) 

Окружниот стопански суд во* Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под1 рег. бр'. 232 на страна 673 е запишана под фир-
ма: Трговско претпријатие „Бистрица" во е. Теарце 
— Продавница во село Теарце. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: трговија со текстилна, 
галантериска стока и готови чевли1. 

Продавницата е основана од; Трговското прет-
пријатие „.Бистрица", е. Теарце, а согласно со ре-
шението на Народниот одбор на Тетовска околија 
бр. 10545 од 6-УП1-1959 година. 

Раководител на продавницата е Перо Крстев-
ски, 

Вр. 2$ — Стр. 497 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното1 претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 656/59. (1665) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 232! на страна 655 е запишана под, фир-
ма: Трговско' претпријатие „Бистрица" во! е. Теарце 
— Продавница во село Теарце. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: трговија со колони-
јална и мешана стока. 

Продавницата е основана согласно со одобре-
нието на Народниот одбор на Тетовска околија 
бр. 10545 од 6-У1Н-1959 година. 

Раководител на продавницата е: Павле Сара-
фимовски. 

Продавницата ќе ја претставува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето матич-
ното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 655/59. (1666) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дака во' регистарот на задругите на ; 23-VI-1958 год. 
под рег. бр. 3 на страна 5 е запишано следното: Пе-
тар Петров, досегашен потписник на Општата зем-
јоделска задруга „Борис Кидрич", е. Васи лево — 
Штипско, е разрешен од должност. За потписници 
на задругата се назначени Панде Васил ев Манев1 

ски и Илија Митев Николов, од е. Василе®о. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи 

бр. 133/58. (189^ 
Окружниот стопански суд во* Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите под рег. бр. 18, 
страна 69 е запишано следното: Танковски Зејну-
лов Асан, досегашен потписник на Земјоделската 
задруга „Долга ливада", село Држилово, е разре-
шен од должност и му престанува правото за пот-
пишување. 

Задругата и понатака ќе ја потпишуваат ста-
рите потписници Беадиновски Идриз и Алиловски 
Синанов Амит. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 268/59. (668) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 19, 
страна 73 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Тетово 
бр. 04-8719/1 од 11-1Х-1958 година Трговското прет-
пријатие за промет со< овошје и зеленчук „»Малина" 
— Тетово е припоено кон Земјоделската задруга 
„Тетовско Поле" — Тетово, како погон, сметано 
од 11-IX-1958 година. 

Трговското претпријатие за промет со овошје 
и зеленчук .„Малина" — Тетово се брише од ре-
гистарот на претпријатијата и дуќаните1. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 771/58. Ѓ6951 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на задругите на 9-1У-1959 год. 
под рег. бр. 42/55, свеска I е запишано следното: 
престанува овластувањето за потпишување на Тра-
јан Трајановски. Отсега Земјоделската задауга 
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„Победа", е. Сопотни ца, Битолско, ќе ја потпишу-
ваат лицата Миле Домазетоски и Алексо Трчмла-
Ж ОС ИЗИ. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 212/59. (743) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот па задругите под рег. бр. 91 на 
страна 329 е запишано следното: Народниот одбор 
на општината Градско, со решението бр. 03-561/1 
од 4-Ш-1959 година, ли потврди правилата на Зем-
јоделската задруга „Лазо Данев", е. Подлес, Ти-
товвелешко, така што дејноста на задругата во 
иднина е: откуп на земјоделски производи, сточар-
ство и лозарство. 

Досегашните потписници на задругата Круме 
Спиров, Тасе Кузманов и Ладе Кузманов се раз-
,решени од должност и им престанува правото за 
по тпишув ање. 

За потписници на задругата се (избрани след-
ните лица: Стојанов П. Ангел, управник на задру-
гата, и Стојановски С. Круме, задругар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 302/59. (1008) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 67 на 
страна 267 е запишано следното: Народниот одбор 
на општината Врапчиште, со решението бр. 04-4245 
од 11-Х11-1958 година, ги одобри правилата на Зем-
јоделската задруга „Братство", е. Дебреште,, Тетов-
ска околија, според кој задругата ќе ги врши 
следните дејности: 

1. земјоделско производство- на општонародна 
земја земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

2. организирање земјоделско производство на 
земјата на индивидуалните земјоделски производи-
тели преку создавање на разни видови кооперации; 

3. укажување услуги на земјоделските про-
изводители со земјоделски машини и орудија, како 
и други услуги што се во врска со земјоделското 
производство; 

4. договарање вишоци од земјоделското, про-
изводство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

5. снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре ити.); 

6. преработка и доработка на земјоделски про-
изводи; 

7. стручно издигнување на кадри нужни за 
стопанската активност на задругата; 

8. продажба на индустриски стоки; 
9. организирање на штедење и кредитирање; 

10. машински парк; 
11. лозарство и овоштарство; 
12. угостителски услуги. 
Задругата и понатака ќе ја потпишуваат ста-

рите потписници: Мишко Дукоски, претседател, 
Пандил Гегоски, управник, и Миле Исајлоски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр, 1005/58 год. (794) 

СОДРЖИНА 
218. Правилник за изработка на основните 

планови за искористување на земјиштата 
на подрачјето на хидромелиоративниот 
систем и за постапката за нивното доне-
сување — — — — —• — — — — 481 

219. Правилник за изработка на основните 
планов^ за искористување на земјодел-
ското земјиште и за постапката за нивно-
то донесување — — — — — — — 484 

220. 5 наго!во за изработка на економско-тех-
ничка документација — — — — — 485-

221. 1 ешелие за дополнување на Решени ето за 
местата во кои постојат тешкотии да се 
оОезоеди основна здравствена заштита — 48;> 

222. Препорака за подаруваше на пласманот 
на книга! а — — — — — — —- — 481>" 

223. 1 испорака за зголемувањето и осовреме-
нувањето на книжниот фонд на народните 
оболио 1пки и за обезбедуваше погодни 
просторни односно локации за сместување 
на книжарници — — — — — — 487 

224. Одлука за изменување и дополнување на 
Статутот на Републичкиот завод за соци-
јално осигуруваше во Скопје — — — 487 

225. Одлука за примање на завршната сметка 
за 1959 година — — — — — — — 488 

226. одлука за издвојуваше дел од вишоков на 
околиските заводи за социјално осигуру-
ваше за 1959 година во Фондот за здрав-
ствена изградеа при Републичкиот завод 
за социјално осигурување — — — — 489 

2*7. одлука за донесување пресметката на 
приходите и расходите за 1960 година — 489 

228. Одлука за донесување пресметка на при-
ходите и расходите по фондот за превен-
тивна здравствена заштита за 1960 година 48^ 

229. Одлука за донесување пресметка на при-
ходите и расходите по фондот за здрав-
ствена изградба при Републичкиот завод 
за социјално осигурување за 1960 година 490 

230. Одлука за донесување пресметка на при-
ходите и расходите по фондот за здрав-
ствено реосигурување за 1960 година — 490 

231. Одлука за применување на додаток на 
придонес за социјално осигурување — 491 

232. Одлука за расподелба на средствата по 
формираниот фонд за здравствена изград-
ба при Републичкиот завод за социјално 
осигурување — — — — — — — 491 

233. Одлука за расподелба на средствата од 
фондот за превентивна здравствена за-
штита — — — — — — — — 492 

234. Одлука за спроведување на задолжително 
здравствено осигурување — — — — 493 

235. Одлука за одделен придонес за здрав-
ственото осигурување — — — — — 494 

236. Одлука за определување дел на придо-
несот од Фондот за превентивна здрав-
ствена заштита кој влегува во Фондот за 
превентивна здравствена заштита к а ј Ре-
публичкиот завод за социјално осигуру-
вање — — — — — — — — — 49.г> 

237. Одлука за покривање на кусоците на око-
лиските заводи зга социјално осигурување 
во НРМ за 1959 година - — — — 495 
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