
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Сабота, 28 јули 1962 
Скопје 

Б р о ј 24 Год, XVIII 

Претплатата за 1962 год. изнесува 
1.800 дин. Овој број чини 32 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

На основа член 75 став 3 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре -
публика Македонија, 

Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Триесетивтората заедничка седница 
на Републичкиот собор и Соборот на производи-
телите, одржана на 26 јуни 1962 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се потврдува Уредбата за изменување и 
дополнување на Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на Извршниот совет, бр. 09-1368/1 од 
19.У1.1962 година. 

П. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на Народна Република Македонија". 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 0102-149 
26 јуни 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Љупчо Арсов. с.р. 

100. 
На основа член 75 став 3 од Уставниот закон 

за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре -
публика Македонија, Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 1 
Во член 15 од Уредбата за организацијата и 

работењето на Извршниот совет („Службен весник 
на НРМ" бр. 21/58, 20/59 и 38/60 се додава нов став 
5 кој гласи: 

„Секретарот има еден или повеќе помошници". 

Член 2 
Во член 34 став 1 точките 3 и 4 се менуваат и 

гласат: 
„3. Одбор за општи стопански прашања". 
„4. Одбор за општествен план". 

Член 3 
Во член Зва став 1 се менува и гласи: 
„Косрдина ционист одбор: 
1. се грижи за остварување на општата и еко-

номската политика на Народното собрание и Из -
вршниот совет и му предлага на Советот донесување 
на заклучоци и мерки за нивното спроведување; 

2. утврдува, во рамките на одлуките на Сове-
тот, начелни основи за изработка на закони, оп-
штествени планови, буџети и други прописи; 

3. утврдува општи начела за работата и внат-
решната организација на републичките органи на 
управата и советите и ја усогласува нивната ра-
бота; 

4. претресува прашања што се однесуваат на 
општествениот систем и организацијата на д р ж а в -
ните органи и им дава на надлежните органи на 
управата смерници за работа во оваа област; 

5. ја оценува законитоста на работата на ре-
публичките органи на управата, републичките со-
вети, установите и организациите во однос на кои 
право на надзор врши Извршниот совет; 

6. ги утврдува одговорите на прашањата на на-
родните пратеници; 

7. донесува, од името на Советот, решенија и 
одлуки по определени итни работи, персонални и 
други прашања од надлежноста на Извршниот со-
вет, за кои Советот го овласти; 

8. ја усогласува работата на органите на Со-
ветот; 

9. го утврдува предлогот на дневниот ред за 
седниците на Советот". 

Член 4 
Во член 37 став 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Во делокруг на Одборот за општи стопански 

прашања спаѓаат прашањата на тековната економ-
ска политика, предлагањето мерки во поглед, обезбе-
дувањето стабилноста на стопанството, насочува-
њето на стопанската практика, контролата на па-
зарот и ускладувањето на стоковно-паричните од-
носи воопшто. 

Во делокруг на Одборот за општествен план 
спаѓа утврдувањето насоки за изработување на1 

годишниот и перспективниот републички опште-
ствен план, утврдувањето на нацртите на овие пла-
нови, прашањата во врска со остварувањето на 
републичкиот општествен план и со општиот раз -
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виток на стопанството, како и предлагање соодвет-
ни мерки на Извршниот совет за неговото (извр-
шување". 

Член 5 
Во член 38 став 1 по точка 3 се додава нова* 

точка 4, која гласи: 
„4. ја усогласуваат работата на соодветните ре-

публички органи на управата и им даваат смерници 
за работа". 

Досегашната точка 4 станува точка 5. 

Член 6 
Член 39 се брише. 

Член 7 
Во член 42 став 1 по зборовите „во расправу-

вањето" се става точка наместо запирка, а зборовите 
„но не и во одлучувањето" се бришат. 

Во став 2 по зборовите „повикуваат и" се до-
даваат зборовите: „државните секретари, секрета-
рите на секретаријатите на Извршниот совет". 

Член 8 
Во член 55 став 7 втората реченица се менува 

и гласи: „Ако тие се однесуваат на прашања на 
организацијата на државната управа и службе-
ничките односи му се доставуваат едновремено и 
на Секретаријатот за републички буџет и општа 
управа, ако се однесуваат на установување надлеж-
ност на судови или на пропишување казнени од-
редби и на Секретаријатот за правосудна управа, а 
ако се однесуваат на прашања од областа на сто-
панството и на Секретаријатот за општи стопан-
ски работи". 

Член 9 
Во член 57 зборовите: „од надлежниот одбор" 

се заменуваат со зборовите „од подносителот на 
нацртот на законот односно предлагачот на про-
писот". 

Член 10 
Во член 74 се брише став 3. 

Член 11 
Во член 75 се брише став 2. 

Член 12 
Се овластува Секретаријатот за законодавство 

и организација на Извршниот совет .да издаде пре-
чистен текст на Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на Извршниот совет, како и да изврши 
редакциски усогласување. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила со денот на неј-

зиното објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонец а". 

Бр. 09-1368/1 
19 јуни 1962 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брајковски, е. р. Александар Грличков, е. .р 

101. 
На основа чл. 22 од Законот за организација и 

финансирање на социјалното осигурување (Служ-
бен лист на Ф Н Р Ј " бр. 22/62 година), Извршниот 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА ИЗБОР НА 
СОБРАНИЈА НА ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа уредба се определува составот и на-

чинот на избор на собрание на комуналната заед-
ница за социјално осигурување на работниците и 
на собранието на републичката заедница на со-
цијалното осигурување. 

И. СОБРАНИЕ НА КОМУНАЛНА ЗАЕДНИЦА 

1. Состав и изборни тела 

Член 2 
Собранието на комуналната заедница го сочи-

нуваат најмалку 25 а најмногу 75 членови, избрани 
преку изборни тела во стопанските и други орга-
низации, органи и установи. 

Бројот на членовите на собранието се утврдува 
по правило спрема бројот на осигурениците, во-
дејќи при тоа сметка и за бројот на стопанските 
организации, за територијалната оддалеченост и 
разгранатоста на населените места на подрачјето 
на комуналната заедница. 

Бројот на членовите на собранието на кому-
налната заедница го определува собранието со по-
себна одлука. Со истата одлука се определува и 
на колкав број осигуреници се избира еден член 
во собранието. 

Член 3 
Право да бидат избрани за членови на собра-

нието имаат осигурениците кои имаат општо из-
бирачко право. 

Како осигуреници во смисла на одредбите од 
оваа уредба кои можат да бидат избрани за чле-
нови на собранието се сметаат: сите лица во тру-
дов однос со на јмалку уполовина пропишано 'ра -
ботно време, лицата прирамнети кон нив (народни 
пратеници, одговорни осигуреници, занаетчии и 
др.), како и уживатели на инвалидска, лична и (Џа-
мили ј арна пензија (чл. 12/ 15 и 18 од Законот за 
здравствено осигурување). 

Работниците на комуналните заводи за соци-
јално осигурување не можат да бидат избрани за 
членови на собранието. 

Член 4 
Изборните тела за избор членови на • собра-

нието се: 
а) работничките совети на стопанските орга-

низации и соодветните органи на работните ко-
лективи во други организации, органи и установи; 

б) синдикалната организација (подружница), во 
органите и установите во кои нем? органи на 
општествено управување; 
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в) синдикалните организации на работниците 
запослени к а ј приватните работодатели; 

г) професионалните организации на осигуре-
ници — занаетчии и припадници на други само-
стојни дејности; ; 

Д) здруженијата на пензионерите и инвалиди-
те на трудот. 

Член 5 
За секое изборно тело се составува избирачки 

список, кој го заверува раководителот на органи-
зацијата, установата односно органот (чл. 2 од 
Уредбата). 

Член 6 
Организација, орган и установа која има до-

волен број осигуреници за избор на јмалку еден 
член на собранието, сочинува по правило посебна 
изборна единица. 

Кога изборната единица не може да се фор-
мира на начин пропишан во претходниот став, 
истата се формира така што да опфаќа : 

а) повеќе стопански организации од иста или 
сродна дејност; 

б) повеќе други организации, органи или уста-
нови од иста или сродна гранка на јавни служби и 

в) повеќе групи на осигуреници (работници 
запослени к а ј приватни работодатсли, осигурени-
ци од самостојни професионални дејности и ко-
рисници на пензии) од подрачјето на едно место 
или општина. 

Изборот по претходниот став се врши на заед-
нички состанок на изборните тела. 

Изборната комисија, по предлог од комунал-
ниот завод! за социјално осигурување, ги одредува 
организациите, органите и установите што ќ е вр-
шат избор на заеднички состанок. 

Член 7 
Осигурениците на секоја општина во состав на 

комуналната заедница ќе бидат застапени во со-
бранието најмалку со еден член. 

2. Мандат на членовите на собранието 

Член 8 
Мандатот на членовите на собранието трае 4 

години, со тоа што секоја втора година се изби-
раат половина нови членови на собранието. 

Новите членови на собранието ги избираат из-
борните тела што ги избрале членовите на кои 
мандатот им престанал по одредбите на Законот 
за организација и финансирање на социјалното 
осигурување и оваа уредба. 

3. Спроведување на изборите 

Член 9 
Изборите за членови на собранието ги распи-

шува органот надлежен за работите на трудат на 
народниот одбор на општината. 

Изборите се распишуваат најдоцна на триесет, 
а се одржуваат најдоцна десет дена пред исте-
кот на мандатот на членовите на собранието. 

Член 10 
Со спроведувањето на изборите за членови на 

собранијата раководи изборна комисија, која ја 
именува надлежниот односно овластениот општин-

ски народен одбор на заедничка седница на со-
борите. 

Изборната комисија се состои од претседател, 
секретар и три члена. Секретарот на изборната 
комисија се именува од редот на работниците на 
заводот за социјално осигурување. 

Изборната комисија се именува на јмалку 30 
дена пред денот определен за избор на членови 
на собранието. 

Член 11 
Со гласањето во изборните тела раководат из-

бирачки1 поткомисии. 
Избирачките поткомисии ги именува за секое 

изборно тело изборната комисија, по предлог од 
соодветната синдикална подружница. 

Избирачката поткомисија се состои од прет-
седател и два члена. 

. Член 12 
На претседателот и членовите на изборната 

комисија и избирачките поткомисии им се опре-
делуваат заменици. 

Член 13 ј 
На член на изборна комисија и избирачка пот-

ксмисија, што ќе биде кандидиран за член на со-
бранието и ја прифати кандидатурата, му преста-
нува функцијата во комисијата односно потко-
мисијата. 

Член 14 
Изборната комисија: ; 
1. врши технички подготовки за спроведување 

на изборите; 
2. ги објавува конечните резултати од избо-

рите; 
3. издава уверенија на избраните членови на 

собранието; 
4. врши и други работи предвидени со оваа 

уредба. 
Член 15 

Административните и техничките работи за 
изборната комисија ги вршат работниците на ко-
муналниот завод за социјално осигурување кои ги 
определува директорот на комуналниот завод. 

4. Предлагање на кандидати за членови 
на собрание 

Член 16 
Предлагање на кандидати за избор на членови 

на собрание на комунална заедница се врши на 
состанок на изборните тела со листи на кандидати 
или поединечно. 

Кога во изборно тело се спојуваат повеќе ор-
ганизации од член 6 став 2 од оваа уредба, пред-
лагањето на кандидати се врши на заеднички со-
станок на делегатите од работните колективи од-
носно соодветните органи на општественото упра-
вување. Бројот на делегатите го утврдува избор-
ната комисија според бројот на осигурениците на 
секој од тие колективи односно органи. 

На состанокот од претходните ставови можат 
да присуствуваат осигуреници кои не се чле-
нови на изборното тело односно делегати. 

Член 17 
Состанокот на изборните тела од) став 1 од 

претходниот член го свикува претседателот на 
тој орган. 
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Состанокот на изборните тела од став два од 
претходниот член го свикува претставникот на 
органот што ќе го одреди изборната комисија. 

Член 18 
Изборното тело избира од своја средина прет-

седателство кое се состои од претседател и два 
члена, записничар и два заверувачи на записникот. 

Избор на членови на работното претседател-
ство, записничар и заверувачи на записникот се 
врши со јавно гласаше. Избрани се кандидатите 
за кои гласало мнозинството од присутните чле-
нови на изборното тело. 

Изборното тело може полноважно да решава 
ако се присутни повеќе од половината од вкупниот 
број негови членови. 

Член 19 
По предлог од работното претседателство се 

утврдува следниов дневен ред: 
1. Предлагање и утврдување на кандидатите 

за членови на собранието на комуналната за-
едница; 

2. Избор на членови на собранието на кому-
нална заедница. 

Член 20 
Листа на кандидати за членови на собранието 

мо:кат да поднесат: 
а) синдикалните организации, професионал-

ните организации на занаетчиите и лицата кои вр-
шат други професионални дејности и здружени-
јата на пензионерите и инвалидите на трудот; 

б) пет члена на изборното тело или десет оси-
гуреника кои присуствуваат на состанокот на из-
борното тело. 

По еден кандидат за член на собранието на 
комуналната заедница можат да предложат: 

а) секој член на изборното тело; 
б) секој осигуреник кој присуствува на соста-

нокот на изборното тело. 
По исклучок, изборното тело со мнозинство 

на присутните членови може да одлучи листата 
на кандидати да ја предложи кандидациона ко-
мисија, што ја избира од својата средена со мно-
зинство на гласови на присатните членови. 

Член 21 
Листата на кандидати може да содржи поголем 

број кандидати отколку што се избираат членови 
на собранието. 

Листата на кандидати треба да содржи: 
а) реден број на секој кандидат; 
б) презиме и име на кандидатот и место каде 

е на работа (за уживатели на пензии и инвалид-
нини и местото на нивното живеење); 

в) изјава за согласност од кандидатот; и 
г) потпис на предлагачите. 

Член 22 
По завршувањето на предлагањето на канди-

дати работното претседателство му ги соопштува 
на изборното тело листите на кандидати односно 
имињата на поединечно предложените кандидати 
пс оној ред како се предлагани. 

Член 23 
За работата на состанокот на изборното тело 

се води записник. Записникот ги содржи особено 

следните податоци: местото и времето на одржу-
вањето на состанокот на изборното тело, имињата 
и презимињата на членовите на работното претсе-
дателство, записничарот, заверувачите на записни-
кот, како и на кандидационата комисија во колку 
таква е бирана, името и презимето на претстав-
никот на органот што го свикал состанокот, кој 
го отворил состанокот (неговото име и презиме), 
бројот на присатните членови на изборното тело, 
дневниот ред на состанокот, имињата и презими-
њата на предложените кандидати прво по листи 
на кандидати и второ, предложени: поединечно, 
предложените кандида™ од страна на кандида-
ционата комисија, ако кандидатите се предло-
жени од кандидациона комисија, и кои кандидати 
се прифатени како такви. 

Записникот го потпишува работното претсе-
дателство, заверувачите на записникот и запис-
ничарот. 

Записникот со останатиот изборен материјал, 
работното претседателство го доставува на избор-
ната поткомисија. 

5. Гласање 

Член 24 
Гласањето се врши тајно со гласачки ливчиња 

кои се изработуваат за секое изборно тело во толку 
примероци колку тоа има избирачи. 

На секое гласачко ливче се означува реден 
број, презиме и име на кандидатот, така како е 
запишано во листата на кандидатите, односно по 
редот по кој се предлагани поединечно канди-
датите. 

Член 25 
Гласањето се врши на тој начин што на гла-

сачкото ливче се заокружуваат толку редни броеви 
на кандидатите, колку што се избираат членови на 
собранието. 

За неважни се сметаат гласачките ливчиња на 
кои се заокружени редните броеви пред имињата 
на повеќе кандидати отколку што се избираат чле-
нови на собранието, непополнетите и и з м а ч е н и т е 
ливчиња, како и ливчињата кои се пополнети такл 
што да не може со сигурност да се утврди за кои 
'кандидати избирачот гласал. 

Член 26 
За време на гласањето се води одделен запис-

ник, во кој се внесуваат сите чињеници што се од 
важност за гласањето. Членовите на изборната пот-
комисија можат да бараат да се внесат во записни-
кот определени чињеници: презимето, татковото и 
роденото име, како и местото на живеењето на 
кандидатот со означување бројот на гласови што 
ги добил, како и кои кандидати се избрани за чле-
нови на собранието на комуналната заедница, и на-
чинот на гласањето. 

По извршеното гласање, изборната поткомисија 
записникот за гласањето и сиот изборен материјал 
му ги доставува на изборната комисија. 

Член 27 
За членови на собранието на комуналната за-

едница се избрани кандидатите кои добиле најго-
лем број гласови. 
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Ако дра или повеќе кандидати добијат ист број 
гласови на истиот состанок се врши повторен избор 
само меѓу нив. 

Член 28 
Резултатот од изборите изборната комисија го 

објавува во срок од 5 дена по извршените избори 
и го изложува на видно место на вообичаен начин. 

Член 29 
Изборната комисија му издава на секој избран 

член уверение дека е избран и во кое изборно 
тело. 

За изборот комисијата ја известува комунална-
та заедница. 

6. Повторни и дополнителни избори 

Член 30 
Повторни избори се вршат ако изборите бидат 

поништени. 
Повторни избори се вршат најдоцна во рок од 

15 дена од поништувањето на изборите. 

Член 31 
Дополнителни избори се вршат кога на член на 

собранието на комуналната заедница му престане 
мандатот (поради смрт, губиток на својството на 
осигуреник, губиток на општото избирачко право, 
оставка, пренесување на осигурувањето ка ј друга 
комунална заедница, отповик или од било која 
друга причина), пред истекот на времето за кое 
бил избран. 

Член 32 
Повторни и дополнителни избори се вршат спо-

ред постапката пропишана за редовните избори. 

7. Отповик 

Член 33 
Изборното тело може да отповика член на 

собранието на комуналната заедница што го из -
брало, ако не ја ужива повеќе неговата доверба. 

Член 34 
Постапката за отповик на член на собранието 

на комуналната заедница се покренува по пред-
лог од: 

1. една третина на членовите на изборното тело 
што го избрало членот на собранието; 

2. една петтина од вкупниот број на осигуре-
ници од подрачјето на изборното тело во кое е 
избран односниот член на собранието. 

Постапка за отповик на член на собрание може 
да покрене и собранието на комуналната заедница 
со мнозинство на гласови од сите членови на собра-
нието, ако членот неоправдано изостане од седни-
ца на собранието три пати едноподруго или не ја 
врши својата должност како член на собранието. 

Член 35 
Предлог за покренување постапка за отповик 

на член на собранието на комуналната заедница 
се поднесува до изборната комисија. 

Ако предлогот за покренување на постапка за 
отповик на член на собранието ги исполнува усло-
вите предвидени во член 34 од оваа уредба, из-
борната комисија ќе определи ден за одржување на 

состанокот на односното изборно тело поради гла-
сање на отповикот. 

Против решението на изборната комисија со 
кое се одбива предлогот за покренување на постап-
ката за отповик поради тоа што не се исполнети 
условите, може предлагачот на постапката за от-
повик да из јави приговор до советот на општин-
скиот народен одбор надлежен за работи на општа 
управа. 

Член 36 
Гласањето за отповик се врши сходно одред-

бите на член 26 до 29 од оваа уредба. 
Член 37 

Член на собранието на комуналната заедница е 
отповикан ако за отповикот гласало мнозинство 
на сите членови на изборното тело. 

8. Заштита на правилноста на изборите 
Член 38 

Секој осигуреник, како и синдикална односно 
друга организација на осигуреници има право да 
вложи приговор до советот на општинскиот на-
роден одбор надлежен за работите на општа управа 
поради неправилности во работата на изборното те-
ло или изборната комисија. 

Член 39 
Органот од претходниот член, откако ќе утврди 

неправилност во' работата на изборното тело или 
изборната комисија поради што изборите не се спро-
ведени на начин одреден во оваа уредба, е должен 
да ја поништи со своја одлука работата на избор-
ното тело. 

Член 40 
Ако изборната комисија при конечното утврду-

вање на изборните резултати утврди неправилности 
во работата на изборното тело кои биле од битне 
значење за избор на членови на собранието на ко-
муналната заедница, ќе го поништи таквиот избор. 

Член 41 
Во случај на поништување на изборите во це-

лост од член 39 и 40 од оваа уредба ќе се распи-
шат и спроведат нови избори во рок од 10 дена по 
поништување на претходните избори. 

III. СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 42 
Собранието на републичката заедница го со-

чинуваат членови избрани од собранијата на ко-
муналните заедници на територијата на Народна 
Република Македонија. 

Бројот на членовите на собранието изнесува 
најмалку 75 членови. 

Бројот на членовите на собранието го ©преде* 
лува собранието со одлука. Со истата одлука се 
утврдува на колкав број осигуреници се избира 
еден член во собранието. 

Собранието на секоја комунална заедница из -
бира во собранието на Републичката заедница на ј -
малку еден член. 

Член 43 
Секој член на собранието на комуналната за-

едница може да предложи по еден кандидат за 
член на собранието на Републичката заедница. 
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Најмалку 10 члена на собранието на комунал-
ната заедница можат да предложат кандидати за 
вкупниот број на членови на собранието на Ре-
публичката заедница што ги избира собранието на 
комуналната заедница. 

Избирањето се врши тајно со гласачки ливчи-
ња сходно на одредбите за избор на членови на 
собрание на комуналната заедница (чл. 26—29). 

Член 44 
За членови на собранието на Републичката за-

едница избрани се оние кандидати што добиле н а ј -
многу гласови од присутните членови на собранието 
на комуналната заедница. 

Ако двајца или повеќе кандидати добијат ист 
број на гласови на истиот состанок се врши пов-
торен избор меѓу нив. 

Ако предвидениот број кандидати не биде из -
бран, се врши повторен избор за толкав број чле-
нови колку не се избрани при првото гласање. 

При повторното избирање можат да се предло-
ж а т и нови кандидати. 

Член 45 
На избраниот член на собранието на Републич- 1 

ката заедница му се издава уверение за изборот 
што ја заверува претседателот на собранието на 
комуналната заедница. 

Член 46 
Мандатот на членовите на собранието на Ре-

публичката заедница трае додека им трае мандатот 
во собранието на комуналната заедница. 

Член 47 
Собранието на комуналната заедница има право 

да ги отповика членовите на собранието на Ре -
публичката заедница кои ги избрало, ако повеќе 
не ја уживаат неговата доверба. 

Член на собранието на Републичката заедница 
отповикан ако за отповикот гласало мнозинство 
од сите членови на собранието на комуналната за-
едница што го избрало. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 48 
Собранијата на постојните заводи за социјално 

осигурување ќе ја вршат к функцијата на собрани-
јата на заедниците за социјално осигурување пред-
видена со оваа уредба до свикувањето на собра-
нието на заедниците на прво заседание. 

Административните и технички работи во врска 
со спроведувањето на првите избори за членови на 
собранијата на заедниците за социјално осигуру-
вање ќе ги вршат постојните ОКОЛИСКИ односно 
републичкиот завод за социјално осигурување. 

Член 49 
Времето за спроведување на првите избори на 

собранијата на заедниците го определува Извр-
шниот совет со одделна одлука. 

Првата седница на првото собрание на ко-
муналната заедница ја свикува надлежниот од-
носно овластениот општински народен одбор во 
срок од 15 дена по завршувањето на изборите, а 
ако тој не ја свика во тој рок, собранието ќе го 

свика околискиот народен одбор во рок од 5 (пет) 
дена по истекот на претходниот рок. 

Првата седница на првото собрание на Репуб-
личката заедница ја свикува Извршниот совет. 

Член 50 
Се овластува Секретаријатот на Извршниот со-

вет за законодавство и организација да донесува 
по потреба поблиски прописи за извршување на 
оваа уредба. 

Член 51 
Оваа уредба влегува во сила со нејзиното об-

јавување во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 09-1400/1 ! 
6 јули 1962 година 

Скопје 
И З В Р Ш Е Н СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

102. 
На основа член 45 од Уредбата за составот и на-

чинот на избор на членови на собранијата на за -
едниците на социјалното осигурување („Сл. весник 
на НРМ" бр. 24/62 год.), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ВРЕМЕТО ЗА ИЗБОРИТЕ НА 
ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЈАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ 

I. Избори за членови на собранијата на кому-
налните заедници ќ е се спроведат во времето од 
25 септември до 31 октомври 1962 година. 

И. Изборите за членови На собранијата на ко-
муналните заедници од подрачјата на поодделни 
околии ќе се спроведат во времето: 

а) од 15 до 30 септември 1962 година на подрач-
јето на Скопска околија, 

б) од 1 до 15 октомври 1962 година на подрач-
јето на Кумановска, Штипска и Титоввелешка око-
лија , 

в) од 15 до 25 октомври 1962 година на подрач-
јето на Битолска, Охридска и Тетовска околија. 

III. Изборите за членови на собранието на Ре -
публичката заедница ќе се спроведат до 31 октом-
ври 1962 година. 

IV. Денот за спроведување на изборите за со-
бранијата на подрачјето на поодделните комунални 
заедници ќе го одредат надлежните општински ор-
гани за работите на трудот во роковите од точка 
И на оваа одлука. 

V. Оваа одлука влегува во сила со објавување-
то во „Службен весник на НРМ". 

Број 09-1402/1 I 
6 јули 1962 година 

Скопје 
И З В Р Ш Е Н СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 
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103. 
На основа член 30 став 2 од Законот за орга-

низација и финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 22/62 год.), пр 
предлог од Републичкиот завод за социјално оси-
гурување, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ШТО УТВРДУВА 
ДАЛИ СЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ОБРАЗУВА-
ЊЕ НА КОМУНАЛНА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИ-
ЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

I. Се определува Секретаријатот за труд на Из-
вршниот совет да утврдува дали во секој неодделен 
случај се исполнети пропишаните услови за обра-
зување комунална заедница на социјалното осигу-
рување на работниците. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 09-1399/1—62 
6 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

104. 
На основа член 75 е: а в 3 од Законот за органи-

зација и финансирање на социјалното осигурувања 
(„Сл. лист на Ф Н Р Ј " број 22/62) по предлог од Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување, Извр-
шниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМУНАЛЕН 

ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. Комунален завод за социјално осигурување 
(во натамошниот текст — комунален завод) може 
да се образува за подрачја на комунални заедници 
на кои: 

а) има најмалку 10.000 осигуреници; 
б) се обезбедени услови за самостојна органи-

зација и рационално работење на службата за спро-
ведување на социјалното осигурување; 

в) трошоците на работењето не надминуваат 
определена висина; и 

г) развиеноста на здравствената служба обез-
бедува правилна употреба на фондовите за здрав-
ствено осигурување. 

И. Во бројот на осигуреници по претходниот 
став се засметуваат сите лица во трудов однос со 
полно и со најмалку половина пропишано работно 
време, лицата прирамнети со нив, како и уживате-
лите нај инвалидска, личка и фамилијарни! пензија 
(чл. 12, 15 и 18 сд Законот за здравствено осигу-
рување). 

III. Се смета дека се обезбедени услови за са-
мостојна организација и рационално работење на 
службата за спроведување на социјалното осигуру-
вање ако1 постојат работни простории за сместување 

на потребен број работници на службата, н а ј н у ж -
ните технички помагала и уреди и ако се распо-
лага со доволен број на работници со средна и од неа 
повисока спрема. 

Бројот на работниците со потребна стручна 
спрема не може да биде понизок од просекот во 
Народна Република Македонија за повеќе од 20%. 
По исклучок се смета дека овој услов е исполнет 
ако комуналните заедници кои намераваат да обра-
зуваат завод докажат дека во рок од две години од 
денот на образувањето на заводот ќе биде обез-
бедено стручно оспособување или школување на 
доволен број работници. 

IV. Се смета дека трошоците на работењето не 
надминуваат определена височина ако се утврди 
дека заводот ќе обезбеди извршување на задачите 
од член 76 став 1 и член 77 став 1 од Законот за ор-
ганизација и финансирање на социјалното осигуру-
вање и дека вкупните трошоци за извршување на 
тие задачи, остварени од приходите врз основа на 
член 68/1 од поменатиот Закон, ќе ги пречекорат, 
просечните трошоци по еден осигуреник-работник 
во Народна Република Македонија за повеќе од 
20%. 

Трошоците на работењето во смисла на прет-
ходниот став ќе се ценат преку завршните сметки 
на околиските заводи за социјално осигурување 
за 1960 и 1961 година. 

V. Се смета дека развиеноста на здравствената 
служба обезбедува правилна употреба на фондо-
вите за здравствено осигурување, ако на подрач-
јето на комуналните заедници за кое постои намера 
да се формира завод, осигурениците користат здрав-
ствена заштита во обем кој изнесува на јмалку 75% 
од трошоците за здравствена заштита остварени во 
1960 односно 1961 година. 

VI. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „.Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 09-1398/62 
6 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

105. 
На основа член 239 и 240 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 53/57 и 
53/60), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ НОРМАТА НА РЕДОВНАТА РАБОТА 
И ЗА ПЛАЌАЊЕ НА НАДОМЕСТОК НА ПРЕКУ-

ВРЕМЕНАТА И ХОНОРАРНАТА РАБОТА НА 
НАСТАВНИОТ И ВОСПИТНИОТ ПЕРСОНАЛ ВО 

УЧИЛИШТАТА И ДРУГИТЕ УСТАНОВИ ЗА 
ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

I. Во Одлуката за определување нормата на ре-
довната работа и за плаќање на надоместок за 
прекувремената и хонорарната работа на на став-
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ниот и воспитниот персонал во училиштата и дру-
гите установи за воспитување и образование („Слу-
жбен весник на НРМ" бр. 42/61) во точката Н/2 по 
зборовите „училишниот одбор" се додаваат збиро-
вите „и советот за просвета на надлежниот народен 
одбор". 

По точка 2 се додава нова точка 3 која гласи: 
„Наставниците по практична настава — бројот 

на часови што ќе го определи наставничкиот совет 
на училиштето во согласност со училишниот одбор 
и советот за просвета на надлежниот народен од-
бор, со тоа што овој број не може да изнесува по-
веќе од 36 часа неделно". 

И. Во точката Ш по зборот „одбор" се брише 
точката и се додаваат зборовите: „и советот за про-
света на надлежниот народен одбор". 

III. Во точката V по зборот „установата" се 
брише точката и се додаваат зборовите: „и советот 
за просвета на надлежниот народен одбор". 

IV. Оваа одлука влегува во сила од денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-1236/1 
6 јули 1962 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Бранковски, е. р. Александар Грличков, е. р. 

106. 
На основа точка 6 од Одлуката за задолжителна 

употреба на средствата на стопанските организации, 
самостојните установи, организациите вон стопан-
ство, општествените фондови, буџетите и фондо-
вите на политичко-територи јал мите единици за на-
мирување на определени долгови („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 16/62), Државниот секретаријат за 
работи на финансиите на НРМ, издава 

/ 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈНУЖНИТЕ МАТЕ-
РИЈАЛНИ РАСХОДИ ВО СМИСЛА НА ТОЧКАТА 
4 СТАВ 5 И ТОЧКАТА 5 СТАВ 11 ОД ОДЛУКАТА 

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА УПОТРЕБА НА СРЕД-
СТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ, ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
ВОН СТОПАНСТВО, ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОН-
ДОВИ И БУЏЕТИ И ФОНДОВИТЕ НА ПОЛИ-
ТИЧКО-ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА НА-

МИРУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОЛГУВАНИ 

I. Како на јнужни материјални расходи, во сми-
сла на точката 4 став 5 и точката 5 став 11 од Од-
луката за задолжителна употреба на средствата на 
стопанските организации, самостојните установи, 
организациите вон стопанство, општествените фон-
дови и буџети и фондовите на политичко-терито-
ријадните единици за намирување на определени 
долгувани, се сметаат расходите на буџетите и фон-
довите на околиите и општините наменети за: 

1) набавката на огревниот материјал; 
2) трошоците за осветление, вода, чистење на 

просториите, чистење на улиците и одржување на 
парковите; 

3) набавката на канцеларискиот материјал, 
книгите за водење на службените евиденции, слу-
жбените листови, стручните часописи и книги; 

4) поштенско-телеграфските и телефонските 
трошоци и претплати и за набавката на поштенски 
марки; 

5) трошоците за плаќање на закупнината за 
користење на простории; 

6) трошоците за одржување на седниците на 
народните одбори, советите и комисиите; 

7) дневниците и трошоците за службени па-
тувања и надоместоците за одвоен живот; 

8) трошоците за издршката на деца во домови 
и други социјални установи; 

9) трошоците за предвојничката обука; 
10) социјалните и други помошти и стипендиите 

на учениците и студентите; 
11) трошоците за лекување на населението што 

паѓаат на товар на буџетот; 
12) издатоците за спречување на сточните за-

разни болести и отклонување на последиците од 
такви болести; 

13) трошоците на судската постапка; 
14) ануитетите по зајмовите; 
15) средствата за финансирање на основната 

дејност на училиштата што се уплатуваат во фондот 
односно се обезбедуваат во буџетот; 

16) дотациите на општествените организации и 
на самостојните установи наменети за лични изда-
тоци и за на јнужните материјални расходи во сми-
сла на оваа наредба, к а к о и дотациите на општи-
ните; 

17) придонесот за социјално осигурување на 
земјоделските производители; 

18) издатоците за погонско гориво за моторни 
возила; 

19) малите поправки на моторни возила до 
50.000 дин, од секоја поправка, но највеќе до 100.000 
дин. годишно за едно возило; и 

20) обврските по чл. 41 став 2 од Законот за 
национализациј а. 

II. Оваа наредба влегува во' сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 05-1360/1 Државен секретар 
25 јули 1962 год. за работи на финансиите на НРМ, 

Скопје Немал Сејфула, 4 в(-

107. 
На основа точка 5 став 2 од Одлуката за одре-

дување највисоки продажни цени на добиточна 
храна од индустриско потекло („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " бр. 31/60, 40/61 и 22/62), Секретаријатот за 
трговија и туризам на Извршниот совет донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ТРОШОЦИ НА ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА МЕШАВИНА НА ДОБИТОЧНА 
ХРАНА 

I. 
На стопанските организации што се занимаваат 

се производство на мешавина на добиточна храна 
од индустриско потекло на име трошоци на произ-
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водството (мешањето) на добиточната храна им се 
одобрува да засметуваат до 7 динари по килограм 
мешавина добиточна храна. 

И. 
Оваа наредба влегува во сила осмиот деи по 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Секретар 
Број 0207-846/2 за трговија и туризам на 

26 јули! 1962 година Извршниот совет, 
Скопје Мориц Романо, е. & 

108. 
На основа член 13 став 2 од Правилникот за 

категоризација и евиденција на децата спречени 
во физичкиот и психичкиот развиток („Сл. лист 
на ФНРЈ" бр. 27/60), Советот за социјална полипика 
и комунални прашања на НРМ во споразумеш^ со 
Советот за просвета на НРМ и Советот за народно 
здравје на НРМ — донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИ ПРИ КОИ ЌЕ СЕ 

ФОРМИРААТ СТРУЧНИ КОМИСИИ ЗА КАТЕ-
ГОРИЗАЦИЈА НА ДЕЦА СПРЕЧЕНИ ВО 

ФИЗИЧКИОТ И ПСИХИЧКИОТ РАЗВИТОК 

I 
Првостепени стручни комисии за категориза-

ција на деца спречени во физичкиот и психичкиот 
развиток ќе се формираат при домовите за на-
родно здравје во општините: Кршела Вода, К а л е и 
Саат Кула — Скопје, Тетово, Гостивар, Охрид, Ки« 
чево, Битола, Прилеп, Гевгелија. Т. Велес, Кава -
дарци, Штип, Струмица, Кочани и Куманово, како 
и при Педагошко-медицинското советувалиште во 
Општината Идадија — Скопје. 

II 
Оваа наредба стапува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Бр. 05-1190/1 
18 јули 1962 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за социјална политика 
и комунални прашања на НРМ, 

Трајче Грујоски, е. р. 

109. 
На основа член 52 и член 60 ст. 1 точка 4, 5 и 6 

од Законот за здравствено осигурување на земјо-
делските производители („Сл. весник на НРМ" бр. 
15/60 год.), Упр а в м е т одбор на фондот за задолжи-
телно здравствено реосигурување на земјоделските 
производители при Републичкиот завод за соци-
јално осигурување — Скопје, на својата седница 
одржана на ден 28. IV. 1962 година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

I 
Околиските фондови за здравствено осигуру-

вање на земјоделските производители при околис-

ките заводи за социјално осигурување ќе уплату-
ваат премија во фондот за задолжително здрав-
ствено реосигурување во висина 5,5% од основата 
на обложениот придонес за 1962 година. 

Од вкупниот износ на име премија за задолжи-
телно здравствено реосигурување, се издвојува 
10% за резерва и средства за административно ра-
ботење на фондот. 

II 
Од средствата на фондот во смисла на чл. 36 

ст. 1 од правилата за работа на фондот, се осигу-
руваат надоместоци за извршување на разликите 
на поодделни фондови за здравствено осигурување 
што настануваат: 

— поради понизок просек на катастарскиот при-
ход односно придонесот на земјоделските произво-
дители во поодделни околии и 

— поради заболувања од болести специфични 
за поодделни околии што го надминуваат републич-
киот просек (стационари* лекувања од Т Б Ц и ма-
лигни томори). 

I I I 
Во смисла на чл. 37 од Правилата на фондот, 

висината на надоместувањето од фондот за задол-
жително здравствено реосигурување за поодделни 
случаи на реосигурувањето се определува: 

1. Доколку просечниот годишен обложен придо-
нес за основното здравствено осигурување по осигу-
рено лице е помал од републичкиот просек, надоме-
стувањето ќе се врши во 50%-тен износ на разлика-
та помеѓу републичкиот просек и просекот на око-
лискиот фонд за здравствено осигурување на зем-
јоделските производители; 

2. Доколу просекот на ст а ци он арчите трошоци 
од болестите ТБЦ и малигни тумори (чл. 15 ст. 1 
т. 4 од Законот за здравствено осигурување на 
земјоделските производители) е поголем од репуб-
личкиот просек, надоместувањето ќе се врши во 
60%-тен износ за секој стационарен ден над ре-
публичкиот просек (стварен просек). 

IV 
Пресметувањето на премиите и надоместоците, 

документирање барањата за надомест, како и пос-
тапката за остварување на правото за надоместу-
вање од фондот за задолжително здравствено ре-
осигурување ќе се врши на следниот начин: 

1. По истекот на календарскиот месец, околис-
ките заводи за социјално осигурување и ф и л и ј а -
лите, ќе вршат пресметување на премиите за из-
минатиот месец и најдоцна до 15 во месецот пре-
сметаниот износ ќе го уплатуваат во банка на 
сметка („Фонд за задолжително здравствено рео-
сигурување на земјоделските производители"). 

2. Фондот за задолжително здравствено реоси-
гурување ќе врши редовно издвојување на сред-
ства во резервниот фонд, спрема определениот 
процент и средства за административно работење 
на фондот. 

3. Утврдување на износот на надоместот за по-
одделни случаи на задолжителното здравствено ре-
осигурување се врши врз основа на финансиски и 
статистички показатели. 
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4. Врз основа на финансиските и статистич-
ките показатели, Републичкиот завод за социјално 
осигурување тримесечно врши: 

а) пресметување на надомест за оние фондови 
каде што настанале случаи за реосигурување и 

б) донесува решение за признавање правото на 
надомест и за висината на надоместот за поодделни 
случаи. 

5. Во периодот помеѓу поодделни пресметува-
ња се одобрува на фондовите за здравствено оси-
гурување аконтација според висината на надо-
местот признат за изминатиот период. 

6. Сите пресметки ќе се вршат за сето поми-
нато време т.е. од почетокот на годината до крајот 
на пресметковниот период, а за надоместување доа-
ѓа предвид само разликата помеѓу извршената ис-
плата на аконтацијата и конечната пресметка. 

7. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање може да врши проверка на финансиските и 
сатистичките показатели и да бара појаснеше а од 
околиските заводи за социјално осигурување по по-
едини прашања. 

V 
Се овластува Републичкиот завод за социјално 

осигурување да донесе подетални упатства за на-
чинот на пресметувањето на премијата и надо-
местот од фондот. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила откако ќе ја по-

тврди Извршниот совет на НРМ, а ќе се применува 
од 1.1.1962 година. 

VII 
Со денот на стапувањето во сила на оваа од-

лука престанува да в а ж и Одлуката за спроведу-
вање на задолжително здравствено реосигурување 
на земјоделските производители 07 број 02-40/1 од 
29. III. 1961 и 23. X. 1961 година. 

07 број 14/1 
5 мај 1962 година 

Скопје 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, е. р. Наум Пејов, е. р. 

На основа член 37 став 2 од Правилата за рабо-
тата на фондот за задолжително здравствено рео-
сигурување на земјоделските производители, се пот-
врдува предната одлука. 

Бр. 09-1058/1 
6. VI. 1962 год. 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Филип Брановски, е. р. Александар Грличков е. р. 

НО. 

На основа член 30 став 1 во врска со член 195 
став 1 од Законот за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Сл. лист на Ф Н Р Ј " 

бр. 22/62), Собранието на Републичкиот завод за 
социјално осигурување во согласност со Извршниот 
совет, донесува 

О Д Л У К А 
З А УСЛОВИТЕ ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМУНАЛ-
НА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

I., Комуналната заедница на социјалното осигу-
рување на работниците (во натамошниот текст — 
комунална заедница) може да се образува ако се ис-
полнети условите пропишани со оваа одлука. 

II. Комунална заедница се образува за подрачје 
на кое може да се обезбеди самостојно спроведува-
ње на здравственото осигурување на работниците, 
а имено: 

а) ако расходите за здравствено осигурување 
можат да се покриваат на јмалку во висина од 85% 
од редовните средства на фондот за здравствено 
осигурување; 

б) ако има на јмалку 4.000 активни осигуреници, 
а со членовите на нивните фамилии, вклучително 
со уживателите на лични, фамилијарни и инвалид-
ски пензии на јмалку 10.000 лица осигурени по ос-
новот на работничкото осигурување; 

в) ако постои развиена и добро опремена здрав-
ствена мрежа што би гарантирала потполно и на-
времено обезбедување на основна здравствена заш-
тита на осигурениците. 

III. Се смета дека е исполнет условот од точка 
И под в) од оваа одлука и во случаите кога на 
подрачјето за кое се образува комунална заедница 
не постојат основни здравствени установи, ако во 
соседните општини има доволно такви установи и 
ако комуникациските врски овозможуваат нивно 
користење. 

Исто така се смета дека е исполнет условот од 
точка П под в) од оваа одлука и во случаите кога 
не постојат условите од претходниот став, ако за 
подрачјето за кое се образува комунална заедница 
е усвоена програма за развитокот на здравствената 
служба и се обезбедени средства за нивното оства-
рување во рок од две години од образувањето на 
комуналната заедница. 

IV. Дали се исполнети условите од претходните 
точки утврдува за секој одделен случај органот 
што ќе го определи Извршниот совет, по предлог 
од Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје. 

V. За оценката дали се исполнети условите за 
формирање на комунална заедница се користат по-
датоци на службите за социјално осигурување и 
други достоверни податоци. 

Податоците од претходниот став се земаат од 
годината која и претходи на годината во која се 
образува комунална заедница. 

VI. Во бројот на осигурениците во смисла на 
оваа одлука се засметуваат и осигурениците на од-
редени категории од самостојните дејности кои со-
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гласно член 15 став 2 од Законот за организација и 
финансирање на социјалното осигурување се вклу-
чуваат во заедницата за социјално осигурување на 
работниците. 

VII. Податоците за бројот на осигурениците — 
занаетчии и други категории самостојни дејности, 
до навршување една година од денот на установу-
вањето здравствено осигурување за нив, ќ е се зе-
маат за годината во која се донесува одлуката за 
образување на комунална заедница. 

VIII. Оваа одлука влегува во сила откако н"а 
неа ќе даде согласност Извршниот совет, а ќе се 
применува од 1 јули 1962 година. 

Број 2010/62 
22 јуни 1962 година 

Скопје 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, е. р. Ѓоре Дамески, е. р. 

На основа чл§р 30 од Законот за организација 
и финансирање на социјалното осигурување, И з -
вршниот совет на својата седница одржана на 
6-УИ-1962 год. даде согласност на предната Одлука. 

Бр. 09-1401/1 Секретар 
6-УП-1962 год. на Извршниот совет, 

Скопје Филип Брановски, е. р. 

\ 111. 

На основа член 97 и 147 став 2 од Законот за 
здравствено осигурување („Сл. лист на Ф Н Р Ј " бр. 
22/62 година) и член 37 точка 1 и член 195 став 1 
од Законот за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување („Сл. лист на Ф Н Р Ј " бр. 
22/62 год.), по предлог од Занаетчиско-комуналната 
комора на НР Македонија бр. 05-569/1 од 21^1-1962 
година, Собранието на Републичкиот завод за со-
цијално осигурување на својата седница од 22-VI-
1962 година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ ЗА РАСПОРЕДУ-

ВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ЗАНАЕТЧИИ ВО 
ОСИГУРЕНИЧКИ РАЗРЕДИ 

1. Осигурениците — занаетчии (член 93 од З а -
конот за здравствено осигурување) се распореду-
ваат во осигуренички разреди со просечна основица 
од член 63 од Законот за пензионо осигурување 
зависно од даночната основица утврдена за прихо-
дите од нивната занаетчиска дејност и тоа како 
следува: 

— во I (Јсигуренички разред со даночна осно-
вица што го надминува износот од 150.000 динари, 

— во И осигуренички разред со даночна осно-
вица од 125.000 до 150.000 динари, 

— во III ошгуренички разред со даночна осно-
вица од 100.000 до 125.000 динари, 

— во IV осигуренички разред со даночна осно-
вица од 70.000 до 100.000 динари, 

— во V осигуренички разред со даночна осно-
вица до 70.000 динари. 

2. По исклучок, занаетчиите од следните за-
наети: ковачи, налбати, леари, пушкари, тенекеџии, 
казанџии, ножари (острачи), грнчари, бочвари, ј а -
жар!*, везачи, плетачи, кројачи за народна облека, 
кројачи за машка облека, кројачи за женска об-
лека, ќурчии, опинчари, кондураџии, папуџии, пе-
кари, бербери, свеќари, поправка велосипеди, гре-
бенари, ситари, чешлари, наланџии, самарџии, ва-
љавичари, плетење трска — рогужари, метлари, 
кала ј џин, мутавџии, чибукџии, табачари, изработка 
Корита и л а ж и ц и и воденичари, чија даночна ос-
новица не го надминува износот од 50.000 динари 
годишно, се распоредуваат во X осигуреник км раз-
ред. 

3. Распоредувањето на занаетчиите во осигу-
ра нички разреди го врши надлежниот завод за 
социјално осигурување врз основа на решението 
за утврдената даночна основица во претходната 
година. 

Решението за утврдената даночна основица за-
наетчијата осигуреник е должен да го поднесе на 
заводот најдоцна до 31 октомври во текот на го-
дината. 

Даночната основица на сопственикот на при-
ватниот занаетчиски дуќан в а ж и и за распореду-
вање на членовите на неговата фамилија кои ги 
исполнуваат условите од член 94 ст. 1 од Законот 
за здравствено осигурување. 

4. При поднесувањето на прва пријава за оси-
гурување занаетчијата привремено се распоредува 
во V осигуренички разред. 

Првата пријава за осигурување занаетчијата е 
должен да ја поднесе во срок од 8 дена по уписот 
на дуќанот во регистарот, односно во евиденцијата, 
заедно со потврда за уписот. 

5. На крајот на секоја календарска година за-
водот за социјално осигурување врши ревизија за 
распределување на занаетчиите за наредната го-
дина на основа даночната основица утврдена за 
претходната година. 

Ако при ревизијата по претходниот став за-
водот утврди промени во даночната основица што 
влијаат на постојното распоредување, ќе донесе 
соодветно решение за ново распоредување. 

Ново решение за распоредување за наредната 
година при ревизијата заводот ќе донесе и во слу-
ч а ј кога утврди дека разврстувањето по точка 4 
на оваа одлука не е во согласност со висината на 
даночната основица. 

6. Заводите за социјално осигурување можат, 
по потреба за дополнување на својата евиденција 
за осигурениците — занаетчии и нивните даночни 
основици да ги споредуваат податоците со соод-
ветните евиденции на надлежните органи на на-
родните одбори. 

7. Занаетчиите кои на ден 1^11-1962 година 
се затечат запишани во регистарот, односно во чеви-
денцијата на занаетчиските дуќани, со цел да бидат 
распоредени во осигуренички разреди, должни се 
најдоцна до 15^11-1962 година да поднесат пријави 
за осигурување со потврда за уписот во регистарот, 
односно евиденцијата како и потврда за даночната 
основица утврдена во 1961 година. 
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Додека не се изврши распоредување на лицата 
од претходниот став, наплатата на придонесот за 
здравствено осигурување ќе се врши во вид на 
аконтација по општата стопа на придонесот за 
здравствено осигурување пресметана на нето {ло-
пата од основот на V осигуреше ки разред. 

8. Со цел за воведување евиденција на занает-
чиите, распоредување во оси гу рекички разреди и 
наплата на аконтација за придонесот, надлежните 
заводи за социјално осигурување на најпогоден на-
чин ќе ги повикаат сите занаетчии од своето подра-
ч је да поднесат пријави за осигурување и да пла-
ќаат аконтација. 

Заводите ќе ги повикаат и занаетчиите од чле-
нот 93 ст. 2 и лицата од член 94 ст. 1 од Законот 
за здравствено осигурување на начин предвиден 
во претходниот став да извршат избор на осигу-
рувањето. 

9. Додека комуналните заедници не донесат 
правилници за остварување на здравствената заш-
тита во смисла на член 32 од Законот за здрав-
ствено осигурување, осигурениците занаетчии и чле-
новите на нивните семејства здравствената заштита 
ќе ја остваруваат на основа здравствена легати---
маци ја издадена од надлежниот завод за социјално 
осигурување. Заверката на легитимацијата ќе се 
врши по постапката пропишана за осигурениците 
во работен однос к а ј приватни работодатели. 

10. Поблиски упатства за примена на оваа од-
лука по потреба ќе донесува директорот на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Сл. весник на НРМ" а ќе се при-
менува од 1-УП-1962 година. 

Бр. 2210/1 
22 јуни 1962 година 

Скопје * 

Директор, Претседател, 
Душко Ѓорѓиев, е. р. Ѓоре Дамески, е. р. 

Ј 112. 
На основа член 21 став 1 точка 2 од Законот 

за организација и финансирање на социјалното 
осигурување и член 80 став 2 од Законот за здрав-
ствено осигурување — Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување на својата седница 
одржана на 22-У1-1962 година, ја донесува следнава 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУ-
ВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА 

СО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

1. Висината на надоместот на трошоците за ис-
храна и сместување за време на патување и прес-
тој во друго место во врска со остварување на 
здравствена заштита, што им припаѓа на осигу-
рените лица, ја утврдува собранието на комунал-

ната заедница на социјалното осигурување во 
смисла на член 80 став 1 од Законот за здравствено 
осигурување. 

2. Висината на надоместот на трошоците од 
точка 1 на оваа одлука не може да биде пониска 
и тоа: 

а) во рамките на околијата од 900 дин. 
б) во сите други места од 1.200 дин. 
Доколку осигуреникот не преноќува за време 

на извршеното патување износот на дневницата се 
намалува за 30%. 

3. Оваа одлука стапува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на НРМ", а ќе 
се применува од 1 јули 1962 година. 

Број 2199/1 
22 јуни 1962 година 

Скопје 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, е. р. Ѓоре Дамески, е. р. 

113. 
На основа член 36 став 2 од Статутот на Ре-

публичкиот завод за социјално осигурување, Со-
бранието на Републичкиот завод за социјално 
осигурување, на својата седница одржана на ден 
22-У1-1962 година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ПАТНИ И ДНЕВНИ 
ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

I. Членовите на Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување — Скопје, кога 
присуствуваат на седниците на Собранието, Извр-
шниот одбор и одборите (комисиите) имаат право 
на превозно средство I класа патнички или брзи 
воз. 

II. Висина на дневниците на членовите на Со-
бранието се утврдува на Динари 2.500.— (две 
(илјади и петстотини). 

III. Членовите на Собранието, Извршниот одбор 
и другите одбори имаат право на надоместување 
за загубената заработувачка за време кога при-
суствуваат на седницата на Собранието, Извршниот 
одбор и другите одбори на Собранието. 

IV. Од денот на почетокот на применувањето 
на оваа одлука престанува да в а ж и Одлуката на 
Собранието под број 2221 од 15-Х-1960 година. 

V. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе 
се применува од 1-VI-1962 година. 

02 број 2053/1 
22 јуни 1962 година 

Скопје 

Директор, Претседател, 
Душко ѓорѓиев, е. р. Ѓоре Дамески, е. р. 
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114. 
На основа член 21 став 1 точка 2, а во врска 

со член 195 став 1 од Законот за организација и 
финансирање на социјалното осигурување и член 
85 став 2 од Законот за здравствено осигурување 
— Собранието на Републичкиот завод за социјално 
осигурување на својата седница одржана на 22-VI-
1962 година ја донесува следнава 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈМАЛИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНО 

ЛИЦЕ 

I. Износот на надоместокот на трошоците за 
закоп на осигурено лице што го утврдува собра-
нието на комуналната заедница на социјалното 
осигурување не може да биде помал од 15.000 ди-
нари. 

II. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното 
објавување во „Службен весник на НРМ", а ќе се 
применува од 1 јули 1962 година. 

Број 2197/1 
22 јуни 1962 година 

Скопје 

15. 
16. 
17. 

Отошница 
Станци 
Станча 

Директор, 
Душко ѓорѓиев, е. 

Претседател, 
Ѓоре Дамески, е. р. 

Омосен дел 

КОНКУРСИ 

1. Основно училиште во село Баратлија 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Петралица I 
Нерав 
Габар 
Теново 
Ранковци 
Баштево 
Градец I 
Гулинци 
Герман 
Добровница 
Коноп ница 
Опила 
Одрено 

Конкурсната комисија при Советот за просвета 
на Народниот одбор на општината Крива Паланка 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на упразнетите места во учи-
лиштата и другите установи за воспитување и 

образование на подрачјето на Народниот 
одбор на општината Крива Паланка 

I. Учители за изведување на одделенска на-
става во основните училишта во селата: 

II. Наставници за изведување на предметна на-
става во основните училишта: 

1. Основно училиште во село Жидилово 
а) наставник по руски јазик 1 
б) " " математика и физика 1 
в) " " биологија и хемија 1 

2. Основно училиште во Крива Паланка 
а) наставник по математика и физика 1 
б) наставник по македонски јазик 1 
в) наставник по општотехничко образов. 1 
г) стручен учител по физичко образование 1 

3. Народен универзитет во Крива Паланка 
а) наставник 1 

4. Основно училиште во село Ранковци 
а) наставник по француски јазик 1 
б) наставник по македонски јазик 1 
в) наставник по српски јазик 1 
г) наставник по биологија и хемија 1 

5. Основно училиште во село Подржикоњ 
а) наставник по македонски и српски 1 
б) " " математика и физика 1 
в) " " француски јазик 1 

6. Основно училиште во село Псача 
а) наставник по француски јазик 1 
б) " " физичко воспитување 1 

7. Основно училиште во село Мождивњак 
а) наставник по македонски, француски и 

руски јазик 1 
б) наставник по математика и физика 1 

Ш. Професор за Гимназијата »Моша Пијаде" во 
Крива Паланка 

а) македонски јазик 1 професор 
б) француски јазик 2 " 
в) по географија 1 " 
г) по физика 1 " 

д) по општотехничко образование 1 " 

IV. За Интернатот при Гимназијата во Крива 

Паланка 
а) воспитачка 1 " 

УСЛОВИ: За работните места под I завршена 
учителска школа. За селата Баратлија, Нерав, Га-
бар, Трново, Подржикоњ, Баштево, Гулинци, Герман 
и Станча се плаќа посебен додаток за работата под 
тешки услови во износ од 2—5.000 денари. 

За воспитачка во Интернатот при Гимназијата 
во Крива Паланка — завршена учителска школа 
(воспитачки оддел), положен стручен испит и триго-
дишна практика. 

За работните места под П — завршена ВПШ со-
одветен оддел. 

За работните места под III — завршен фило-
зофски факултет соодветен оддел. 

Заинтересираните кандидати треба да се јават 
до училишните одбори, во рок од 15 дена од денот 
на објавувањето на конкурсот, со потребните до-
кументи по чл. 31 од ЗЈС. 

Конкурсот за неисполнетите места трае до по-
полнувањето на истите. (1025) 

1 
1 
1 

1 
2 
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На основа Одлуката на Советот за просвета, 
Одделението за општествени служби на НОС Ки-
села Вода — Скопје 

р а с п и ш у в а 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на (Следните службенички места за 
наставен и воспитен персонал во следните учи-
лишта и други воспитни установи од подрачјето 

на Општината Кисела Вода — Скопје 
I — IV ГИМНАЗИЈА — СКОПЈЕ 

— професор по македонски јазик 1 
— професор по математика 1 
— професор по физика 1 
— професор по историја 1 
— професор по хемија 1 
— професор по државно уредување 1 
— наставник по општотехничко обра-

зование 1 
II — Економско училиште „Борис Кидрич" — 

Скопје 
— професори по хемија со стокознание 2 
— професори по книговодство 2 
— професор по македонски јазик 1 
— професор по германски јазик 1 
— наставник или стручен учител по кон-

тоарски работи 1 
III — Учител еко-домаќинка школа „Вера До-

циќ" — Скопје 
— наставник по музичко воспитување 1 

IV — Угостителско училиште со практична 
обука 

— учител по практична настава по п и -
варство 1 

— учител по практична настава за послу-
жување 1 

V — Балетско училиште 
— директор 1 
Да има завршено виша или средна балет-
ска школа. 

VI — Интернат при Учитвлско-домаќинската 
школа „В. Јоцич" 

— воспитачки 2 
VII — Основно училиште за образование на 

возрасни 
— наставник по хемија — биологија 1 
— наставник по историја — географија 1 

VIII — Основно училиште „Кузман Јосифов«ки 
Питу" — Скопје 

— пом. управител 1 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставници по математика 2 
— наставник по физика 1 
— наставник по запознавање на природата 1 
— наставник по општогехничко обра-

зование 1 
— наставник по физичко воспитување 1 

IX — Основно училиште „13 ноември — Скопје 
— управител 1 
— пом. управител 1 
— учител 1 
— наставник по македонски јазик 1 
— наставник по запознавање на природата 1 
— наставник по физика ' 1 
— наставник по хемија—биологија 1 

28 јули 1962 

— наставници по математика 2 
— наставник по општотехничко обра-

зование 1 
— наставник по историја со запознавање 

на општеството 1 
— наставник по музичко воспитување 1 
— наставник по домаќинство 1 

X — Основно училиште „Владимир Назор" — 
Скопје 

—; наставник по математика 1 
— наставник по македонски јазик 1 

XI — Основно училиште „Кирил Пејчиновић" 
— Скопје 

— учител 1 
— наставник по математика 2 
— наставник по ликовно воспитување 1 
— наставник по физика 1 

XII — Основно училиште „Ѓуро Салај" — Скопје 
— наставник по општотехничко обра-

зование 1 
XIII — Основно училиште „Браќа Миладинови" 

— Скопје 
— пом. управител 1 
— наставник по физика 1 

XIV — Основно училиште „11 октомври" — 
Скопје 

— помошник управител 1 
— наставник по музичко воспитување 1 
— наставник по математика 1 
— наставник по англиски јазик 1 
— наставник по општотехничко обра-

зование 1 
XV — Основно училиште „Иво Лола Рибар" — 

Скопје 
— пом. управител 1 
— учители за настава на српскохрватски 

наставен јазик 2 
— наставник по англиски јазик 1 
— наставник по физика 1 
— наставник по хемија — физика 1 
— наставник по математика . 1 

XVI — Основно училиште „Гоце Делчев" е. Горно 
Лисиче 

— наставник по математика — физика 1 
— наставник по запознавање на при-

родата 1 
XVII — Основно училиште „Кочо Рацин" — е. 

Ракотинци 
— наставник по математика 1 
— наставник по руски јазик со дополна 

на македонски јазик 1 
— наставник или стр. учител по физичко 

воспитување 1 
— наставник по физика и опш. техничко 

образование 1 
XVIII — Основно училиште „Маршал Тито" е. Н. 

Брезница 
— наставник по математика 1 
—• наставник по француски јазик со до-

полна на српскохрватски јазик 1 
XIX — Учители за одделенска настава 

А. на македонски наставен јазик: 
— село Говрлево 1 
— село Елово 1 
— село Држилово 1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Б. на шиптарски наставен јазик: 
— е. Црни Врв 2 
— е. Малчиште 1 
— е. Патишка Река 2 
— е. Јаболци 1 
— е. Света Петка 1 

УСЛОВИ: За учи тел ски те места во градот, учи-
телска школа и положен стручен испит. За се-
лата: учителска школа. 

За наставниците: педагошка академија или соод-
ветен факултет. 

За професори: соодветен факултет. 
За пом. управители: филозофски факултет или 

педагошка академија со 5 години практика во про-
светна струка. 

За воспитачки: учителска школа. 
На учителите во селата: Говорлево, Елово, Др-

жиловс, Црни Врв, Малчиште, Патишка Река, Ј а -
болци и Света Петка следува посебен додаток со-
гласно со Одлуката за посебни додатоци. 

На наставниот персонал на село му припаѓа 
бесплатен -стан и огрев, до колку ги исполнуваат 
условите за тоа. 

Молбите се поднесуваат до училишните одбори, 
а за основното училиште „Кузман Јосифовски 
Питу" и „13 ноември" до Советот за просвета на 
ИОО Кисела Вода — Скопје. Кон молбите треба 
да бидат приложени: 

1. документ за школска, односно стручна спрема, 
2. податоци за движење во службата, 
3. препис од прашалнмкот за оценување за 

последните три години, 
4. за почетниците — сите документи по член 

31 од ЗЈС, 
5. согласност. 
Пријави се поднесуваат до 15. УШ. 1962 година, . 
Во пријавата треба да биде наведена точната 

адреса на боравењето во времето од 20. УШ. 1962 до 
30. УШ. 1962 год. 

Народниот одбор на општината Кисела Вода не 
обезбедува патни и селидбени трошоци. 

Непотполни документи нема да бидат земени 
во разгледување. (1062) 

Конкурсната комисија за назначување на управи-
тел на Здравствената станица — Косел 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнефото работно место 
ЛЕКАР од општа практика — управител на Здрав-

ствената станица — Ко с е л 

Услови: Завршен медицински факултет и за-
должителен лекарски стаж. 

Настап на работа веднаш. 
Плата по Правилникот за расподелба на лич-

ниот доход на здравствената, станица, или по до-
говор. 

Молбите таксирани со 50 динари со сите 
потребни документи, согласно чл. '31 од Законот 
за јавните службеници, се доставуваат до Здрав-
ствената станица — Косел. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работното 
место (1004) 

ЗАВОДОТ ЗА ЗАНОС ЛУ В А ЊЕ НА РАБОТНИЦИ 
— ТЕТОВО 
распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Управник на Центарот за стручно оспосо-

бување, 
2. Педагог — психолог. 
УСЛОВИ: 
За работно место под број еден филозофски 

факултет или ВШИ со практика над 5 година* или 
учителска школа со практика над 10 години. 

За работното место под број два филозофски 
факултет по можност соодветна група. 

Плата според Законот за јавните службеници, 
положај на плата според Правилникот на Заводот 
за положај ни плати, а за просветни работници сле-
дува посебен додаток по „Сл. весник на НРМ" бр. 
7/61 година. 

Рок на конкурсот е 15 дена од денот на обја-
вувањето, а за работното место под еден стапување 
на работа од 1. IX. 1962 година. 

Молбите прописно таксирани со потребните до-
кументи по чл. 31 од Законот за јавните службеници 
се доставуваат до овој Завод. 

Некомплетираните документи конкурсната ко-
мисија нема да ги земе во обѕир. (991) 

СОВЕТОТ НА ФОЛКЛОРНИОТ ИНСТИТУТ НА 
НРМ — СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место 
ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ 

У С Л О В И : 
а) кандидатите да имаат завршено: 
— филозофски факултет, група етнологија или 

историја на југословенската книжевност; 
— музичка академија, отсек м у з и к о л о г а ; 
— академија за применета уметност, отсек тек-

стил, керамика или пластика со на јмалку 6 
г. практика во струката. 

Молбите со куса биографија, список на трудо-
вите и препис на документите предвидени по чл. 
31 од ЗЈС, се поднесуваат до Советот на Фолклор-
и с т институт на НРМ. 

Конкурсот в а ж и 30 дена од денот на објавува-
њето, а ќе продолжи до пополнување на местото. 

(992) 

Советот на Фолклорниот институт на НРМ — 
Скопје 

распишува 

К О Н К У Р С 
за избор на еден виши стручен соработник во 
Одделот за народна книжевност, обичаи и игри 

У С Л О В И : кандитатите да имаат завршено 
филозофски факултет, група етнологија, објавени 
или познати стручни работи и соодветна практика 
во струката. 

Молбите со куса биографија, список на струч-
ните трудови и преписи на предвидените документи 
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по чл. 31 од ЗЈС, се поднесуваат до Институтот во 
рок од 15 дена од денот на објавувањето на кон-
курсот. (993) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНИОТ КОЛЕКТИВ ПРИ 
УЧИЛИШТЕТО „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ" — СКОПЈЕ 

распишува 

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните места на наставниот 
персонал за учебната 1962/63 година 

1. Наставници по математика 2 
2. Наставник по хемија и физика 1 
3. Наставник по историја 1 
4. Стручен учител по физичко воспитување 1 

У С Л О В И : 
Кандидатите што конкурираат за работните 

места наставник или стручен учител треба да имаат 
завршено ВПШ и СФШ. 

Молбите таксирани со 50 динари државна такса 
се доставуват до Основното училиште „Васил Гла-
винов" — Скопје. 

Кон молбата да се приложат следните до-
кументи: 

а) кандидатите што се во работен однос: 
1. препис од дипломата за образование, 
2. оценувачки листови за последните три 

години, 
3. документ за движење во службата. 

б) кандидатите што за прв пат стапуваат на 
работа: 
1. сите документи предвидени по член 31 
од ЗЈС. 

Молбите со некомплетирани документи не ќе се 
зимаат во предвид. 

Во молбата кандидатите треба да ја наведат 
точната адреса на живеењето. 

Конкурсот ќе трае заклучно до 25 август 1962 
година. 

Плата по Правилникот за распределба на лич-
ниот доход. (1005) 

СОДРЖИНА 

99. 

100. 

Одлука за потврдување Уредбата за из-
менување и дополнување на Уредбата за 
организацијата и работењето на Изврш-
ниот совет — — —• — — — — — 
Уредба за изменување и дополнување на 
Уредбата за организацијата и работењето 
на Извршниот совет — — — — — — 

101. Уредба за составот и начинот на избор 
на собранија на заедниците за социјално 
осигурување на работниците 

зое ИЗ 

309 

— — 310 

102. Одлука за одредување времето за избо-
рите на членови на собранијата на заед-
ниците за социјално осигурување на ра-
ботниците — — — — — — — — 314 

103. Одлука за определување орган што утвр-
дува дали се исполнети услови за обра-
зување на комунална заедница на соци-
јалното осигурување на работниците — 315 

104. Одлука за условите за образување ко-
мунален завод за социјално осигурување 315 

105. Одлука за дополнување на Одлуката за 
определување нормата на редовната ра-
бота и за плаќање на надоместок на пре-
кувремената и хонорарната работа на 
наставниот и воспитниот персонал во 
училиштата и другите установи за вос-
питување и образование — — — — 315 

106. Наредба за определување на на јнужните 
материјални расходи во смисла на точ-
ката 4 став 5 и точката 5 став 11 од Од-
луката за задолжителна употреба на 
средствата на стопанските организации, 
самостојните установи, организациите вон 
стопанство, општествените фондови и бу-
џети и фондовите на политичко-терито-
ријалните единици1 за намирување на 
определени долгувани — — — — — 316 

107. Наредба за одредување трошоци на про-
изводството на мешавина на добиточна 
храна — — — — — — — — — 316 

100. Наредба за одредување установи при кои 
ќе се формираат стручни комисии за ка -
тегоризација на деца спречени во ф и -
зичкиот и психичкиот развиток — — 317 

109. Одлука за спроведување на задолжи-
телно здравствено реосигурување на зем-
јоделските производители — — — — 317 

НО. Одлука за условите за образување на 
комунална заедница на социјалното оси-
гурување — — — — — — — — 318 

111. Одлука за мерилата и начинот за распо-
редување на осигурениците занаетчии во 
осигуренички разреди — — — — — 319 

112. Одлука за најмалиот износ на надоме-
стот на трошоците за исхрана и сместу-
вање на осигурените лица за време на 
патување и престој во друго место во 
врска со остварување н)а здравствена за-
штита — — — — — — — — — 320 
Одлука за надоместување на патни и 
дневни трошоци на членовите на Собра-
нието на Републичкиот завод за соци-
јално осигурување — Скопје — — — 320 

114. Одлука за најмалиот износ на надоместо-
кот на трошоците за закоп на осигурено 
лице — — — — — — — — — 321 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах. 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/—698 

при Народната банка — Скопје. Граф ички завод „Гоце Делчев" (3856) — Скопје 


