
Смрт ве фашизмот — слобода ка народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата 1 

СКОПЈЕ 
Сабота, 1 септември 1956 

Број 26 Година ХП 

Претплатата за 1956 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 20 динари. 

| Чековна сметка број 802-Т-698 

210. 

На основа член 4 став 1 од Уредбата за 
платите на сојузните државни секретари и 
другите раководни службеници на државни-
те органи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
11/54 и 18/54), Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ПЛАТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЕКРЕТА-
РИ И ДРУГИТЕ РАКОВОДНИ СЛУЖБЕ-

НИЦИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
I. 

Основната плата на државните секретари 
изнесува месечно до* 25.000 динари. 

Покрај основната плата на државните се-
кретари им припаѓа положаен додаток до 
6.000 динари и дополнителна плата до 8.000 
динари месечно1. 

Со посебно решение, дополнителна плата 
на државните секретари може да им се опре-
дели и во повисок износ. 

Платата во износот предвиден за држав-
ните секретари се одредува и на директорот 
на републичкиот Завод за стопанско плани-
рање. 

И. 
На службениците на положај државен 

потсекретар, секретар на секретаријат на 
Извршниот совет, секретар на републички 
совет, помошник државен секретар, помош-
ник на секретар на секретаријат на Изврш-
ниот совет, директор на републичка само-
стојна управа и други раководни службени-
ци на соодветни положаи, основната плата 
им се одредува по одредбите на Основната 
уредба за звањата и платите да службени-
ците на државните органи | 

По- исклучок, на службениците од прет-
ходниот став може основната плата да им се 
определи во платни разреди од член 4 од Ос-
новната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи според 
положајот и работното место што го завзема 
односниот службеник без оглед на звањето. 

Дополнителната плата за службениците 
од ст. 1 и 2 од овој оддел, се одредува во из-
нос до 8.000 динари месечно'. Со посебно ре-
шение дополнителната плата може да се 
определи и во повисок износ. 

Положај ниот додаток за службениците 
од ст. 1 и 2 од овој оддел се одредува по про-

писите од Основната уредба за звањата и пла-
тите на службениците на државните органи. 

III. 
Платите по оваа Одлука ќе се исплату-

ваат од 1-УИ-1956 година. 
IV. 

Оваа Одлука влегува во сила од денот на 
објавувањето во „Службен: весник на Народ-
на Република Македонија", 

ИС бр. 259 
21 јули 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 

211. 

На основа член 13 став 3 и член 88 став 1 
од Законот за органите на управата во На-
родна Република Македонија, Извршниот со-
вет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И СТРУ-
ЧНИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ШТО ИЗБИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕ-

ТА И КУЛТУРА 

1) Во точка 1 од Одлуката за самоупра-
вните установи и стручните и општествените 
организации што избираат претставници во 
републичкиот Совет за просвета и култура 
(„Службен весник на НРМ" бр. 19/56) се до-
дава нова последна алинеја која гласи: 

— Републичкиот одбор на Синдикатот на 
работниците и службениците на културно-
уметничките установи во Скопје. 

2) Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 354 
17 август 1956 година а 

Скопје 

Извршен совет 
Секретар, 

Васил Горгов, е. р, 
Потпретседател, 

Страхил Гигов, е. р. 
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214. 212. 
На основа член 85 став 2 од Законот за 

органите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА 

ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА 
КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ 

ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА 
ШКОЛСТВО 

1. Точка 1 од Одлуката за одредување на 
установите спрема кои одредени права и 
должности врши Републичкиот совет за 
школство („Службен весник на НРМ" бр. 
19/56) се изменува така што во неа се бри-
шат зборовите: 1 

— Средната музичка школа во Скопје; 
— Средната балетска школа во Скопје; и 
— Школата за применета уметност во 

Скопје. 
2. Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 195/56-1 
22 август 1956 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Васил Ѓоргов, е. р. Страхил Гигов, е. р. 

213. 

На основа член 85 став 2 од Законот за 
органите на управата во Народна Република 
Македонија, Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА 

ОДРЕДУВАЊЕ НА УСТАНОВИТЕ СПРЕМА 
КОИ ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ 

ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА 
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА 

1. Се дополнува точка 1 од Одлуката за 
одредување на установите спрема кои одре-
дени права и должности врши Републичкиот 
совет за просвета и култура („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 19/56), во толку што се при-
клучуваат и следните установи: 

— Заводот за култура — просветен и на-
ставен филм во Скопје; 

— Средната музичка школа во Скопје; 
— Средната балетска школа во Скопје и 
— Школата за примената уметност во 

Скопје. 
2. Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 

ИС брГ 193/56-1 
22 август 1956 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секр етар, Потпретседател, 
Васил Гориш, с р, Оградил Гиго«, е, р. 

На основа чл. 8 од Законот за Институтот 
за национална историја („Службен весник на 
НРМ" бр. 15/56). Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БРОЈОТ И 

ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 
НА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА 

ИСТОРИЈА 
I. 

Советот на Институтот за национална 
историја ќе има 13 (тринаесет) членови. 

И. 
Во Советот на Институтот за национална 

историја за членови се именуваат: 
1. Мојсов Лазо, народен пратеник, 
2. Поповски Елисие, народен пратеник, 
3. Зафировски Митко, директор на На-

родната библиотека, 
4. Миловски Киро, професор на Универ-

зитетот, 
5. Коневски Блаже, професор на Универ-

зитетот, 
6. Поповски Славе, началник на Историс-

киот архив на ЦК СКИ, 
7. Мире Димче, народен пратеник 
8. Митевски Методи, народен пратеник, 
9. Бојановски Диме, член на Извршниот 

совет, 
10. Лапе Љубен, професор на Универзи-

тетот, 
11. Лефков Димче, професор на Универ-

зитетот, 
12. Томовски Томо, наставник на Универ-

зитетот, и 
13. Митрев Димитарг професор на Уни-

верзитетот. 
Членовите означени во точ. 10, 11, 12 и 

13 се именуваат по предлог што е даден од 
Собранието на Институтот. 

III. 
Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 358 
18 август 1956 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Взсил Горгов, е. р. Страхил Гигов, е. р 

215. 

По предлогот на Републичкиот одбор за 
Македонија — Синдикат на рударските и 
металургиските работници, како успомена н^ 
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првиот штрајк на рударите во Рудникот 
„Лојане", кој започнал на 28 август 1929 го-
дина, кога рударите на Македонија прв пат 
организирано и успешно се супроставија 
против израбуваните, поради заштита на 
своите права, на основа чл. 75 од Уставниот 
закон, Извршниот совет донесува 

РЕШЕНИЕ 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ 28 АВГУСТ ЗА ДЕН 

НА РУДАРИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

1. Се прогласува 28 август за ден на ру-
дарите на Македонија, кој во иднина ќе се 
прославува во сите рудници во НР Македо-
нија. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 359 
27 август 1956 година 

Скопје 

Извршен совет 

Секретар, 
Васил Ѓоргов, е. р. 

Потпретседател, 
Страхил Гигов, е. р. 

216. 

На основа чл. 16 од Уредбата за органи-
зација на заводите за социјално осигурува-
ње („Службен лист на ФНРЈ" бр. 12/55 год.) 
и член 13 став 2 т. 4 од Статутот на Репу-
бличкиот завод за социјално осигурување 
(„Службен весник на НРМ" број 6/56 год.), 
а во врска со чл. 70 од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ" број 12/55 година), Со-
бранието на Републичкиот завод за социјал-
но осигурување— Скопје, на својата седница 
одржана на ден 31 мај 1956 година, ја донесе 
следната 

ОДЛУКА 
ЗА ПРИМАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 

ЗА 1955 ГОДИНА 

1. — Се прима завршната сметка на при-
ходите и расходите за 1955 година на Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување 
'— Скопје, во која се искажани: 
•— вкупно приходи Динари 4,513.678.064 
— издвојување за резерва 1% 

од придонесот Динари ' 45.812.283 

чисти приходи Динари 4.467.865.781 
расходи Динари 4.731.431.530 

вишок расходи над приходи 
Динари 263,565.749 

2. — Оваа одлука влегува во сила откако 
ќе ја одобри Извршниот совет на Н Р Маке-
донија и се објави во „Службен ресник на 
НРМ". 

Број 3721 
31 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател, 

на Извршниот одбор, 
М. Димитриевски, е. р. 

217. 

На основа член 16 од Уредбата за органи-
зација на заводите за социјално осигурува-
ње („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 12/55 год.) 
и член: 13 став 2 т. 15 од Статутот на Репу-
бличкиот завод за социјално осигурување 
(„Службен весник на НРМ" бр. 6/56 год.), 
а во врска со чл. 26 од Уредбата за финанси-
рање- на социјалното осигурување („Служ-
бен лист на Ф Н Р Ј " број 12/55 год.), Собра-
нието на Републичкиот завод за социјално 
осигурување Скопје, на својата седница одр-
жана на ден 31 мај 1956 година, ја донесе 
следната 

ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНА-
ТА НА ПРЕМИЈАТА И НАДОМЕСТОТ З А 
ПООДДЕЛНИ СЛУЧАИ НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-
НО РЕОСИГУРУВАЊЕ И ПРОЦЕНТОТ НА 

ОСТВАРУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ 

1. — Точка 1 Глава I од Одлуката за ви-
сината на премијата и надоместот за пооддел-
ни случаи на задолжително реосигурување и 
процентот на остварување на мандатот 
(„Службен весник на НРМ" бр. 23/55 г.) се 
менува и гаси: 

Околиските заводи за социјално осигуру-
вање за 1955 година ќе уплатуваат премија 
во фондот за задолжително здравствено рео-
сигурување од 6% од вкупната сума на со-
браниот придонес за здравствено осигурува-
ње. , 

2. — Оваа одлука влегува во сила кога ќе 
ја потврди Собранието на Сојузниот завод за 
социјално осигурување и се објави во „Служ-
бен весник на НРМ". 

Број 3722 
31 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот одбор, 
М. Димитриевски1, е. р. 

218. 

На основа член 16 од Уредбата за орга-
низација на заводите за социјално осигуру-
вање („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр, 12/55 г.), 
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и член 13 став 2 т. 13 од Статутот на Репу-
бличкиот завод за социјално осигурување 
(„Службен весник на НРМ" бр. 6/56 год.), а 
во врска со чл. 16 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55 год.), Собранието на 
Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање — Скопје на својата седница одржана 
на ден 31-У-1956 година, ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ОКО-

ЛИСКИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Од расположивите средства на резер-
вниот фонд на задолжително реосигурува-
ње што изнесуваат Динари 44.133.367.— се 
доделуваат за кредити на околиските заво-
ди и тоа: 

Завод — Скопје Дин. 19.333.367, 
Завод — Куманово Дин. 6.400.000 
З а в 0 д _ Штип Дин. 18.400.000 

Вкупно динари 44.133.367 
2. Оваа Одлука влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ". 

Број 3723 
31 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот одбор, 
М. Димитриевски, с. р. 

219. 
На основа член 16 од Уредбата за орга-

низација на заводите за социјално осигуру-
вање, чл. 13 став 2 точка 3 од Статутот на 
Републичкиот завод за социјално осигурува-
ње („Службен весник на НРМ" број 6/56 г.) 
и член бб од Уредбата за финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" број 12/55 год.), Собранието на Репу-
бличкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје на своето заседание одржано на ден 
31-У-1956 година, ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА 
ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА 1956 ГОД. 

1. — Се донесува пресметката на прихо-
дите и расходите за 1956 година на Репу-
бличкиот завод за социјално осигурување во 
која се искажани: 
— вкупни приходи Динари 4.611.126.000 
-— издвојување за резерва 1 % 

од придонесот Динари 46.818.000 
— чисти приходи Динари 4.564.308.000 
— расходи Динари 4.546.403.000 

2. — Оваа Одлука влегува во сила од кога 
ќе ја одобри Извршниот совет на НРМ и се 
објави во „Службен весник на НРМ". 

Број 3725 
31 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот одбор, 
М. Димитриевски, е. р. 

Вишок на приходите над рас^ 
ходате Динари 17.905.000 

220. 

На основа чл, 16 од Уредбата за органи-
зација на заводите за социјално осигурување 
чл. 13 став 2 точка 11 од Статутот на Репу-
бличкиот завод за социјално осигурување 
(„Сл. весник на НРМ" бр. 6/56 год.) и чл. 3 
и 55 од Уредбата за финансирање на соци-
јалното осигурување („Сл. лист на ФНРЈ" 
бр. 12/55 год.), Собранието' на Републичкиот 
завод за социјално осигурување — Скопје на 
својата седница одржана на ден 31 мај 1956 
година, а во согласност со Извршниот совет 
на НР Македонија, ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ОПШТАТА СТОПА 

НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. — Во смисла на точ. 1 став 1 глава XIX 
од Сојузниот Општествен план за 1956 год. 
(„Сл. лист на ФНРЈ" бр. 14/56 год.) опреде-
лената, стопа на придонесот од 40% од изно-
сот исплатен на име плати и останати лични 
издатоци (основ за пресметнување на при-
донесот) и по издвојување на определениот 
дел за потребите на Сојузниот завод за со-
цијално осигурување (0,10%) се распреде-
лува на: 

а) стопа на придонесот за здравстве-
но осигурување 12% 

б) стопа на придонесот за инвалид-
ско-пензионо осигурување и до-
датоци на деца 27% 

в) стопа на придонесот за м атери-
јално обезбедување и патни рам-
коски на времено' безработни ра-
ботници и службеници 0.90% 

2. — Дел на придонесот според одделните 
стопи на придонесот пониски од општата 
стопа на придонесот за социјално осигурува-
ње, се определува за здравствено осигуру-
вање по стопа од 12%), а остатокот како дел 
на стопата на придонесот на инвалидско — 
пензионо осигурување и додатоци на деца. 

3. — Оваа Одлука влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1956 
година. 

4. — Со влегувањето во) сила на оваа Од-
лука, престанува да важи Одлуката за рас-
поделба н^ општата стопа на придонесот за 
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социјално осигурување за 1955 година, обја-
вена во „Службен весник на НРМ" број 
23/55 год. под број 5849 од 15 јуни 1955 год. 

Број 3726 
31 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот одбор, 
М. Димитриевски, е. р. 

221. 

На основа чл. 13 ст. 2 тон. 15 од Статутот 
на Републичкиот завод за социјално осигу-
рување („Службен весник на НРМ" бр. 6/56) 
и чл. 26 од Уредбата за финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 12/55 год.), Собранието на Репу-
бличкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје на својата седница одржана на ден 
21 мај 1956 година, ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛ-

НО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ 
I. 

1. — Околиските заводи за социјално оси-
гурување за 1956 година ќе исплатуваат пре-
мија во! фондот за задолжително здравствено 
реосигурување во висина од 5% од вкупната 
сума на собраниот придонес за здравствено 
осигурување. 

2. — За резервен фонд за задолжително 
здравствено реосигурување се издвојува 10% 
од вкупниот износ на наплатената премија. 

И. 
Износите на републичките просеци во 

случаеви на задолжително здравствено рео-
сигурување од чл. 25 на Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување и нај-
малите процента: на отстапување од тие из-
носи за секој ќе се врши надоместување од 
фондот за реосигурување се одредуваат и 
тоа: 

1. Просечен придонес за здравствено оси-
гурување по активен осигуреник на 13.900 д. 
со отстапување на минус 3% т.е. 13.485 дина-
ри годишно (основица за надоместување). 

2. Како случај на поголемо користење на 
здравствени услуги поради неповолните са-
нитарни условија се утврдуваат и тоа: 

а) просечниот број на амбулантите ус-
луги по еден активен осигуреник на 17,5 ус-
луги отстапување од плус 3% т.е. 18 услуги 
годишно како основица за пресметка; 

б) просечниот број на болно опскрбим дни 
по 1 активен осигуреник на 6,5 без отстапу-
вање гоидшно, како основица за надокнаду-
вање и 

в) просечниот број на патните случаеви 
до лекар специјалист на 100 активни осигу-

реници на 21 патување со отстапување од 
плус 10%, т.е. 23 годишно, како> основица за 
пресметка; 

3. Просечен број на осигуреници — жени 
на 17,5% со останување од плус 5% т.е. 18,4% 
како основица за пресметка. 

4. Пресечен број на членовите на семеј-
ствата на 1,92 со отстапување од плус 1%, 
т.е. 1,94 како основица за пресметка. 

П1. 
Висината на надоместувањето по фондот 

за задолжително' здравствено реосигурување 
за пооделни случаеви на реосигурување е: 

1. Во колку е просечниот годишен придо-
нес за здравствено осигурување по 1 акти-
вен осигуреник помал од републичкиот 
просек од Дин: 13.485.— надоместувањето ќе 
се врши во' 100%-тен износ на разликата по-
меѓу републичкиот просек и просекот на око-
лискиот завод за социјално осигурување за 
секој активен осигуреник. 

2. Во колку е користењето за здравстве-
ните услуги поголемо од републичкиот про-
сек ќе се врши надоместување: 

а) за прехранување на амбулантите у-
слуги над републичкиот просек од 18 прегле-
ди и услуги (амбулантно забни) на 1 осигу-
реник надоместувањето ќе се врши во 70Ус-
тен износ од Дин. 126 т. е. Дин. 88; 

б) за прехранување на бројот на болно 
опскрбни дни над републичкиот просек од 
6,5 болно опскрбни дни, на 1 активен осигу-
реник, надоместувањето' ќе се врши во 70Ус-
тен износ од 867 дин. т. е. Дин. 607; 

в) за поголемо користење на патни раз-
носки до лекар специјалист над републич-
киот просек од 23 патувања на 100 активни 
осигуреници, надоместувањето ќе се врши во 
70%-тен износ од Дин. 2.046 т. е. Дин. 1.432. 

3. — Во колку процентот на осигуреник 
— жена е поголем од републичкиот просек 
од 18,4%, надоместувањето ќе се врши во 
износ од Дин. 600 по 1 осигуреник жена над 
просекот. 

4. — Во колку просечниот број на члено-
ви на семејства на активните осигуреници од 
републичкиот просек, 1,94, надоместувањето 
ќе се врши во 40%-тен износ од Дин. 3.142 
т. е. 1.200 динари за секој член на семејство-
то над просекот. 

IV. 
Пресметнувањето на премии и надомести, 

документирање на барањата за надомест ка-
ко и постапката за остварување на правото 
за надоместување од фондот за здравствено 
реосигурување ќе се врши на следниот на-
чин: 

1. — На крајот на секој календарски ме-
сец, околиските заводи за социјално осигу-
рување ќе вршат пресметнување на премии-
те, и по пат на книжењето ќе ја одобрат ме-
ѓусебната сметка на републичкиот завод. 
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2. — Републичкиот завод за социјално 
осигурување ќе врши редовно издвојување 
на средствата во резервниот' фонд во одре-
дениот процент. 

3. — Утврдување на износот за надо-
мест за поедини случаеви на задолжително 
здравствено реосигурување се врши врз ос-
нова на статистичките и финансиските све-
дени] а споменати по оваа одлука. 

За таа цел околиските заводи за социјал-
ко осигурување се должни: по истекот на се-
кое календарско тримесечје да испратат до 
Републичкиот завод за социјално осигурува-
ње1 за изминатиот период од почетокот на го-

дината сведени ја со соодветните документи, 
врз основа на кои Републичкиот завод ќе 
утврди дали наст. причини за задолжително 
здравствено реосигурување за кое се врши 
надоместувањето. 

Сведенијата треба да бидат групирани по 
месеци. 

4. — Републичкиот завод за социјално 
осигурување врз основа на поднесената до-
кументација ќе врши пресметување со заво-
дите каде настанатите случаеви за реосигу-
рување и ќе донесе решение за признавање 
на правата на надоместувањето и за висина 
на надоместувањето по поодделни: случаеви. 

5. — Во период помеѓу поедини обрачуни 
Републичкиот завод ќе одобрува аконтации 
спрема висината на надоместувањето за из-
минатиот обрачунски период. 

6. — Сите обрачуни по секој основ ќе се 
вршат за сето поминато време од почетокот 
на годината до крајот на обрачунски^* пе-
риод, а за надоместување доваѓа во обзир са-
мо разликата помеѓу извршената исплата на 
аконтацијата и конечниот обрачун на надо-
местувањето што припаѓа за соответна го-
дина. 

7. — Во колку Републичкиот завод за со-
цијално осигурување констатира дека под-
несените сведени ја и документација не се 
потполни или обрачунате се погрешни ќе ба-
ра од заводот истото' да го надополни, а може 
и да врши проверка по документацијата на 
поднесените барања. 

8. — Оваа Одлука влегува во сила кога 
ќе ја потврди Собранието на Сојузниот за-
вод за социјално осигурување и се објави во 
„Службен весник на НРМ", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1956 година, 

9. — Со денот на влегувањето1 во сила на 
оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
висината на премијата и надокнадат^ за по-
одделни случаи на обавезно! реосигурување и 
процентот за остварување на надомест, број 
5847 од 15 јуни 1955 година. 

Број 3727 
31 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот одбор, 
М. Димитриевски, е. р. 

222. 
На основа чл. 13 ст. 2 точ. 17 од Ста-

тутот на Републичкиот завод за социјално 
осигурување („Службен весник на НРМ", бр. 
6/56 год.) и чл. 49 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување, Собрание-
то на Републичкиот завод за социјално оси-
гурување — Скопје, на својата седница одр-
жана на ден 31 мај 1956 година ја донесе 
следната: 

ОДЛУКА 
ЗА ОДДЕЛНИ НОРМИ НА ПРИДОНЕСОТ 

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. — Најмал број на осигуреници запосле-
ни кај поодделни обврзници на придонесот, 
кој обврзува за одредување на одделни нор-
ми на придонес се утврдува на 40 работници 
односно службеници. 

Во овој број не влегуваат учениците во 
стопанството, а определените норми ќе се 
применуваат и за нив. 

2. — Најмал просечен расход за здрав-
ствено осигурување по еден активен осигу-
реник, како и најнизок процент на отсаству-
вање од работа поради болест и повреда за 
кое отстапување ќе се определуваат одделни 
норми се утврдува и тоа: 

а) најмал просечен расход за здравствено 
осигурување по еден активен осигуреник го-
дишно во износ од Динари 5.110 во кој основ 
влегуваат расходите за: надомест место пла-
та по болест и повреда, болничко* лекување 
и лекови, 

б) најнизок процент на отсаствување од 
работа поради болест и повреда 2,5%. 

Како основ за примена на одделни норми 
служи просекот на расходите и процентот на 
отсаствувањето од работа остварено во прет-
ходното тримесечје. 

3. — За некои стопански гранки изузет-
но од точка 2 под б) се одредува процент за 
отсаствување од работа и тоа: 

индустрија на тутун 
неметални рудници 
текстилна индустрија 
обоена металургија 
графичка индустрија 

(129) 3,1% 
(Иб) 3,3% 
(124) 4.-% 
(115) 4,8% 
(128) 5,8% 

Одделни норми за овие обврзници; ќе се 
применуваат само на процентот за отсаству-
вање од работа, а не и на останатите расходи 
по здравствено осигурување. 

4. — Најмало отсаствување од просекот 
на расходите за здравствено осигурување по 
еден осигуреник, како и најмал процент на 
отсаствувањето од работа поради болест и 
повреда, за чие прекорачување задолжител-
но ќе се определуваат одделни норми на 
придонесот, се одредува: 

а) кај расходите отстапување за секој 50Ц 
дин. (годишно) 
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б) кај отсаствување од работа за секое 
отстапување 0,30%. 

5. — Најмалите одделни норми на придо-
несот за здравствено осигурување што ќе се 
определуваат задолжително за определеното 
отстапување од просекот на расходите од-
носно од просекот на отстапувањето од ра-
бота на подрачјето на околискиот завод за 
социјално осигурување по точка 4 од оваа 
Одлука, се утврдува стопа на придонесот со 
0,50%. 

ОДДЕЛНИ НОРМИ ПО ТАБЛИЦАТА СЕ 
СЛЕДНИТЕ: 

а) за отстапување над просекот 
Ако е просекот: 

На расходите Отсаствувањето Одделни норми 
приЈОНесот надминато за налминато за 

Одделни норми 
приЈОНесот 

* -изнесува 

5 0 0 0 , 3 0 1 2 , 5 0 % 
1 . 0 0 0 0 , 6 0 1 3 , 0 0 % 
1 . 5 0 0 0 , 9 0 1 3 , 5 0 % 
2 . 0 0 0 1 , 2 0 1 4 , 0 0 % 
2 . 5 0 0 1 , 5 0 1 4 , 5 0 % 
3 . 0 0 0 1 , 8 0 1 5 , 0 0 % 
3 . 5 0 0 2 , 1 0 1 5 , 5 0 % 
4 . 0 0 0 2 , 4 0 1 6 , 0 0 % 

б) за отстапување под просекот 
Ако> е просекот на: 

Расходите по- Отсаствува- Одделни норми 
мал за њего помало на придонесот 

од — изнесува 
500 0,30 11,50% 

1.000 0,60 11,00% 
1.500 0,90 10,50% 
2.000 1,20 10,00% 

6. — Врз основа на чл. 50 од Уредбата за 
финансирање на социјалното осигурување, 
собранијата на околските заводи за социјал-
но осигурување донесуваат таблици на оддел-
ни норми на придонесот со тоа, што треба 
задолжително да се земаат во обзир мини-
малните стопи предвидени по точка 5 од оваа 
Одлука и во тој оквир) да бидат составени. 

7. — Ако е просекот на расходи односно 
отсаствување од работа за подрачјето на око-
лната понизок од логичните просеци утвр-
дени со оваа Одлука (пониски од 5.110 дин. 
годишно односно од 2.50%), Собранието на 
околиските заводи за социјално осигурување 
таблиците на одделните норми ги утврдуваат 
спрема просекот на подрачјето на околната. 

8. — Ако кај поедини обврзници на при-
донесот се утврди отстапување и од најма-
лиот просек на расходите за здравствено оси-
гурување и од најмалиот процент на отсус-
твување од работа поради болест и повреда, 
околискиот завод за социјално осигурување 
ќе определи стопа на придонесот по основ кој 
дава поповолна стопа. 

9. — Одредените просеци за поедини сто-
пански гранки (точка 3) се должни да ги зе-

мат во обзир при донесувањето на таблиците 
по одделни норми, сите околиски заводи за 
социјално осигурување. 

Овие околиски заводи донесуваат посебни 
таблици на стопа за секоја стопанска гранка 
предвидена во точка 3 на оваа Одлука. 

10. — Толкување на начинот за спроведу-
вање на оваа Одлука дава Извршниот одбор. 

И . — Оваа Одлука влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ", а по претходно добиената соглас-
ност од Собранието на Сојузниот завод за 
социјално осигурување и ќе се применува од 
1 јуни 1956 година. 

12. — Со влегување во сила на оваа Од-
лука, престанува да важи Одлуката за усло-
вите за востановување и висината на посеб-
ните стопи на придонесот за социјално осигу-
рување, број 5848 од 15 јуни 1955 година. 

Број 3728 
31 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот одбор, 
М. Димитриевски, е. р. 

223. 
На основа чл. 16 од Уредбата за организа-

ција на заводите за социјално осигурување, 
чл. 13 став 2 точ. 19 од Статутот на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување 
(„Службен весник на НРМ" бр. 6/56 година) 
и член 56 од Уредбата за финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 12/55 год.), Собранието на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, на својата седница одржана на ден 
31 мај 1956 година, во согласност со Изврш-
ниот совет на НР Македонија ја донесе 
следната 

ОДЛУКА 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ДОДАТНИОТ 

ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ ЗА 1956 ГОДИНА 

1. — Околискиот завод за социјално оси-
гурување ќе го задолжи на плаќање со до>-
датниот придонес секој поединец обврзник: 
на придонесот за социјално осигурување при 
кого ќе утврди дека е бројот на заболувања 
на осигурениците, запослени при тој обврз-
ник нараснал поради тоа, што не се или се 
недоволно спроведени пропишаните здрав-
ствени и технички мерки со цел за заштита 
на зашилените лица. 

2. — Оценка да не се, односно да се недо-
волно спроведени здравствените или технич-
ките мерки при поединечниот обврзник на 
придонесот, дава надлежната инспекција на 
трудот на народниот одбор на околната, без 
која оценка околискиот завод за социјално 
осигурување не може да донесе решение во 
смисол на одредбите по член 57 од Уредбата 
за финансирање на социјалното осигурување. 
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3. — Околискиот завод за социјално оси-
турување ќе го задолжи поединечниот обврз-
ник на придонес за плаќање на дополните-
лен придонес во износ: 

— 0,50% од основата за пресметка на при-
донесот за социјално осигурување, кога про-
секот на заболувањата (односно траењето на 
заболувањата) при поединечниот обврзник 
на придонесот е поголем за 0,30% од општиот 
просек утврден за околната. 

Применување на дополнителниот придо-
нес ќе се врши по следната таблица: 

— за секое препорачуваше на просекот за 
заболувањата за 0,30% се наголемува стопа-
та на придонесот за 0,50%, 

— за секое прек ор ачувањ е на просекот на 
заболувањата за 0,60 се наголемува стопата 
на придонесот за 1 %, 

— за секое препорачување на просекот на 
заболувањата за 0,90 се наголемува стопата 
на придонесот за 1,5%, 

— за секое препорачување на просекот на 
заболувањата за 1,20 се наголемува стопата 
на придонесот за 2%. 

4. — Оваа Одлука влегува во сила откако 
ќе ја одобри Извршниот совет на НРМ и се 
објави во „Службен весник на НРМ". 

5. — Со влегувањето во сила на оваа Од-
лука престанува да важи Решението за усло-
вите за воведување и висината на дополни-
телниот придонес за социјалното осигурува-
ње, број 5850 од 15 јули 1955 година („Служ-
бен весник на НРМ" број 23/1955 година). 

Број 3729 
31 мај 1956 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот одбор, 
М. Димитригвски, е. р. 

224. 
На основа член 16 од Уредбата за ор-

ганизација на заводите за социјално осигуру-
вање и член 33 и 75 од Уредбата за финан-
сирање на социјалното^ осигурување („Служ-
бен лист на ФНРЈ" број 12/55 год,), Собра- ј 
името на Републичкиот завод за социјално 
осигурување на своето заседание одржано на 
ден 31 мај 1956 година, ја донесе следната 

ОДЛУКА 
ЗА НАДОКНАДУВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОКО-

ЛИСКИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. — На околиските заводи за социјално 
осигурување на територијата на НР Македо-
нија, за покривање трошоците за здравстве-
на заштита на лицата предвидени во член 14 

1 септември 1956 

точка 1 и 3 од Законот за здравствено оси-
гурување на работниците и службениците, 
се обезбедува од средствата на фондот за дол-
горочно осигурување надокнада паушал од 
500 динари месечно за секое лице. 

2. — Оваа Одлука влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службен весник н а 
НРМ"2 а ќе се применува од 1 јануари 1956 
година, 

Број 3731 
31 мај 1956 година 1 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот одбор, 
М. Димитриевски, е. р. 

СОДРЖИНА 
Страил 

210. Одлука за пла-ште на државните секрета-
ри и другите раководни службеници на 
државните органи — — — — — — 433 

211. Одлука за дополнување на Одлуката за 
самоуправните установи и стручните и оп-
штествените Организации што [избираат 
претставници (во републичкиот Совет за 
просвета и култура — — — — .— —* 433 

212. Одлука за изменување на Одлуката за од-
редување на установите спрема кои од-
редени права и должности врши репуб-
личкиот Совет за школство — — — — 434 

213. Одлука за дополнување Одлуката за од-
редување на установите спрема кои одре-
дени права и должности врши републич-
киот Совет за просвета и култура — — 434 

214. Решение за одредување бројот и именуна-
ње членови на Советот на институтот за 
национална историја — — — — — —• 434 

215. Решение за прогласување 28 август ден на 
рударите на Македонија — — — — —• 435 

216. Одлука за примање на завдшната сметка 
за 1955 година, — — — — — — — 435 

217. Одлука за изменување на Одлуката за 
висината на премијата и надоместот зз 
поодделни случаи на задолжително рео-
сирање и процентот на остварување на 
надоместот — — — — — — — — 435 

218. Одлука за доделување кредити на околис-
ките заводи за социјално осигурување — 436 

219. Одлука за донесување на пресметката на 
приходите и расходите за 1955 година — 436 

220. Одлука за расподелба на општата стопа на 
придонесот за социјално осигурување — 436 

221. Одлука га спроведување на задолжително 
здравствено реосигурување — — — — 437 

222. Одлука за одделни норми на придонесот 
за здравствено осигурување — — — — 438 

223. Одлука за применување на додатниот при-
донес за социјално осигурување за 1956 г. 439 

224. Одлука за кадокнадување на трошоците за 
здравствена заштита на околиските заводи 
за социјално1 осигурување — — — — 440 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија* новинско издавачко претпријатие — 
Скопје, ул „29 ноември". Одговорен уредник II. Јаневски. Пошт фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

Прм Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698 Печатница „Гоце Делчев" II — Скопје. 


