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170. 
На основа член 55 став 2 во врска со член 69 

од Законот за државната управа, Извршниот совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА ПАТНИОТ СООБРАКАЈ 

Член 1 
Се основа Инспекторат за патен сообраќај во 

состав на Секретаријатот за индустрија на Изврш-
ниот совет. 

Член 2 
Во народните одбори на околиите може да се 

образува инспекциска служба во состав на органот 
на управата надлежен по работите на сообраќајот. 

Инспекциските работи на Инспекцијата на пат-
ниот сообраќај кога таа не се образува како служба 
од претходниот став, можат да ги вршат за таа 
цел овластени службеници на органот на управата 
надлежен за работите во сообраќајот. 

Член 3 
Инспекторатот за патен сообраќај и околиските 

инспекциски служби в1ршат надзор над спроведу-
вањето на прописите и мерките што се однесуваат 
на патниот сообраќај, доколку вршењето на пое-
дини работи не спаѓа во делокруг на други органи. 
Овие органи во вршењето на своите работи осо-
бено контролираат: 

1. јавниот превоз да се обавува на основа одо-
брение постојано и редовно, односно сезонските 
превози во склад со одобрението, а линискиот, и на 
основа и спрема одобрен возен ред; 

2. со линискиот превоз да се започнува во сро-
ковите одредени во одобренијата; 

3. во јавниот превоз правилно да се прилагаат 
пропишаните тарифи; 

4. одобрените возни редови и тарифи, нивните 
измени и дополнувања, повремените и трајни пре-
кини во превозот да се објавуваат на вообичаен на-
чин и на места достапни на корисниците на пре-
возот (автобуски1 и товарни станици и постојки); 

5. на корисниците на превозот да им се изда-
ваат превозни исправи спрема условите и начинот 
одреден со позитивните прописи; 

6. односот на извршниот персонал спрема ко-
рисниците на превозот; 

7. спроведувањето на прописите за задолжи-
телно носење службено облекло од страна на из-
вршниот персонал, на меѓумесен автобуски сои 
обраќа ј; 

8. спроведувањето на одлуките на надлежните 
органи во однос на утврдувањето местата на авто-
буски и товарни станици и постојки како и хигиен-
ско-техничките услови во истите и самите возила; 

9. обезбедувањето на услови од стопанската ор-
ганизација за правилно сместување (гаражи), чување 
и одржување на возниот парк (работилница, сер-
виси и сл.), спрема капацитетот на возниот парк и 
постојните прописи; 

. 10. стопанската организација да располага СО 
соодветни стручни кадри за правилно одвивање на 
дејноста на превозот а во склад со постојните 
прописи; 

11. во сообраќајот за сопствени потреби да не 
се врши превоз на патници или стока за трети 
лица; 

12. примената на прописите за превозот во пат-
ниот сообраќај во пригодниот превоз. 

Член 4 
Инспекторатот за патен сообраќај врши Непо-

средно инспекција на јавниот сообраќај и спрема 
автотранспортните претпријатија на територијат,а^ 
на НР Македонија ги врши инспекциските работи 
одредени со претходниот член. 

Околиската инспекциска служба за патен со-
обраќај врши непосредна инспекција на јавниов 
сообраќај и спрема автотранспортните претприја-
тија на територијата на околијата ги врши инспек-
циските работи одредени со претходниот член. 

Член 5 
Работите на инспекциските служби за патен 

сообраќај ги вршат сообраќајни инспектори. 
На чело на инспекторатот за патен сообраќај 

се наоѓа главен сообраќаен инспектор. 

Член 6 
За главен сообраќаен инспектор и сообраќаен 

инспектор може да биде поставено лице кое има 
завршен технички факултет — сообраќаен односно 
машински отсек и положен стручен испит. 

За сообраќаен инспектор може да биде поста-
вено и лице кое има средна стручна спрема, поло-
жен стручен испит и најмалку 6 години сообра-
ќајна практика. 

Под условите од претходниот став инспекциска 
служба на патниот сообраќај можат да вршат и 
службениците овластени спрема ставот 2 на чл. 2 
од оваа уредба. 

Член 7 
Сообраќајниот инспектор мора да има посебна 

легитимација со која се утврдува неговото свој-
ство како инспектор, а која ја издава органот над-
лежен за назначување. 

Член 8 
Кога сообраќајниот инспектор утврди дека про-

писите и мерките чие применување го контролира 
не се применето, или не се правилно применети 
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а п о е н а извршени, овластен е да нареди утврдената 
неправилност да се отклони, односно наредената 
мерка изврши одредувајќи срок за извршување. 

Во случај од претходниот став инспекторот о 
овластен на нареди применување на други мерки 
ако е тоа предвидено со постојните прописи. 

Сите наредби од претходните ставови инспек-
торот ги издаваа со писмено решение. 

Член 9 
ГРротив решенијата на Околискиот сообраќаен 

инспектор може да се поднесе жалба до Инспек-
торатот за патен сообраќај, а против првостепеното 
решение на Републичкиот сообраќаен инспектор 
може да се поднесе жалба др секретарот за инду-
стрија на Извршниот совет. 

Жалбата се поднесува во срок од 15 дена од 
денот на приемот на решението. 

Жалбата не го одлага извршувањето, но ин-
спекторот кој го донел првостепеното решение мо-
же на образложено барање на жалителот да го 
одложи извршувањето на решението, ако постои 
опасност за луѓето и имотот. 

Член 10 
Кога утврдената неправилност претставува кри-

вично дело, стопански престап, или прекршок ин-
спекторот на сообраќајната инспекција ќе поднесе 
Пријава на надлежниот орган за покренување на 
постапката. 

Член 11 
Инспекторатот за патен сообраќај има право 

да бара од околиските инспекциски служби за па-
тен сообраќај: 

1. да извршат одредена работа од надлежноста 
на инспекторатот за патен сообраќај и за тоа да му 
поднесат извештај; 

2. да му поднесат извештај за извршувањето 
на одделни и поважни работи од надлежноста на 
околиската инспекциј а; 

3. да му доставуваат редовни и повремени из-
вештаи за вршење на работите од својата надлеж-
ност во сроковите што ќе и ги одреди Инспекто-
ратот за патен сообраќај. 

Член 12 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок стопанска организација која: 
— пречи на сообраќајниот инспектор да врши 

контрола за која е овластен со одредбите на оваа 
уредба; 

— не постапи односно во одредениот срок не 
постапи по решението на инспекторот од чл. 8 на 
оваа уредба. 

За дејствие од претходниот став ќе се казни и 
одговорното лице на стопанската организација со 
парична казна до 10.000 дин. 

Доколку дејствието од ст. 1 од овој член го 
изврши физичко лице ќе се казни со парична казна 
до 50.000 динари. 

Член 13 
Секретаријатот за индустрија на Извршниот 

совет ќе го пропише обликот и содржината на ле-
гитимациите на инспекторите. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-1199/1 
22 октомври 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

171. 
На основа чл. 89 од Законот за организацијата 

на научната работа („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
34/57), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ОСНОВАЊЕ СОВЕТ ЗА НАУЧНА РА-
БОТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Во член 2 од Уредбата за основање на Совет 

-за научна работа на Народна Република Македо-
нија („Службен весник на НРМ" бр. 18/58) се до-
дава нов став кој гласи: 

„Член на Советот по службено место е секре-
тарот на Советот". 

Член 2 
Во член 3 се додава нов став 2 кој гласи: 
„На крајот на секоја втора година се обновува 

половината од членовите на Советот". 
Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 3 
Член 6 се менува и гласи: 
„Бројот на одборите и нивниот состав се утвр-

дува со Статутот на Советот". 

Член 4 
Во член 8 пред зборовите „управата" се дода-

ваат зборовите „органите на", а по овој збор се 
додава „стопанските организации". 

Член 5 
Член 9 се менува и гласи: 
„Советот има секретар. 
Секретарот на Советот е секретарот ,на Сове-

тот за култура на НРМ. 
Стручните, управните и административните ра-

боти на Советот ги врши Секретарот на Советот 
за култура на НРМ". 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на неј-

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

Бр. 09-1887/1 
20 октомври 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 
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172. 
На основа член 8 став 2 од Уредбата за изра-

ботка и одобрување на инвестиционите програми 
и за полагање депозити за обезбедување исплатите 
за инвестициони работи („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 5/45, 36/55, 2/56, 29/56 и 34/57, Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ ЧИИ ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ ПРОГРАМИ ЌЕ ГИ ОДОБРУВА ОДБОРОТ 

ЗА СТОПАНСТВО НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I 
Во Одлуката за определување објекти ц работи 

чии инвестициони програми ќе ги одобрува Одбо-
рот з-а стопанство на Извршниот совет („Службен 
весник на НРМ" бр. 23/58) точка II се менува и 
гласи: 

„Како објекти од општ интерес во смисла на 
одредбите од претходната точка се сметаат: 

1) објектите на општествениот стандард наме-
нети за јавна употреба што се финансираат од Ре-
публичкиот буџет; 

2) нови стопански објекти и набавка на опрема 
како и реконструкции и проширувања на постој-
ните објекти, доколку потребните инвестициони 
средства го надминуваат износот од 250 мил. ди-
нари; 

3) изградба на нови електрани преку 1.000 кв. 
како и нови далекуводи и нови трафостаници од 
35 кв. нагоре односно со напон од 10 кв. доколку 
да леку водот минува преку подрачје на две или 
повеќе околии; 

4) изградба и реконструкции на патишта од прв 
и втор ред." 

II 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 09-1837/1 
20 октомври 1959 годи.на 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

173. 
На основа став 4 точка 3 од Забелешката кон 

Тарифен број 97 од делот А — производи — на 
Тарифата за данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 16/56 и 16/58 год.), Извршниот совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОЛИЧИНИТЕ ВИНО И РАКИЈА ШТО 

МОЖАТ ДА СЕ ПОТРОШАТ ВО ДОМАКИНСТВО-
ТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ 

ДАНОК НА ПРОМЕТ 

I 
Производителите на природно вино од сопстве-

ни суровини или делумно од суровини од сопствено 
производство и делумно набавени суровини од ре-
колтата 1959 година, можат да потрошат во своето 

домаќинство без плаќање данок на промет по тар. 
бр. 96 ед делот А — производи — на Тарифата за 
данокот на промет по 80 (осумдесет) литри при-
родно вино на секој член на домаќинството над 15 
годишна возраст за производната година која се 
смета од 20 ноември 1959 година до 19 ноември 
1960 година. 

II 
Производителите на природна ракија од соп-

ствени суровини или од суровини од сопствено про-
изводство и делумно набавени суровини од рекол-
тата 1959 година, можат да потрошат БЧЗ своето 
домаќинство без плаќање данок на промет по тар. 
бр. 97 од делот А — производи — на Тарифата, за 
данок на промет по 6 (шест) хектолитарски степени 
природна ракија на секој член на домаќинството 
над 18 годишна возраст за производната година 
која се смета од 1 февруари 1959 година до 31 ја-
нуари 1960 година. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија", а ќе се применува за производ-
ната година за винето односно ракијата пропишани 
во точ. I односно точ. П од оваа одлука. 

Бр. 09-1886/1 
20 октомври 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Ѓрујоски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

174. 
На основа член 2 и 11 од Основната уредба за 

установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 51/53 год.), а во врска чл. 3 и 5 
од Законот за социјалните установи („Службен 
весник на НРМ" бр. 40/55 год.) и чл. 67 ст. 2 од 
Општиот закон за школството („Службен лист на 
ФНРЈ" бр, 28/58 год,), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЗАВОИ; ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО И 
РАБОТНО ОСПОСОБУВАЊЕ НА СЛЕПИ ЛИЦА 

1. Се основа Завод за професионално и работно 
оспособување на слепи лица како установа со са-
мостојно финансирање (во натамошен текст: Завод). 

Седиштето на Заводот е во с. Драчево. 
2. Задача на Заводот е да врши професионално 

и работно оспособување на слепи лица над 14 го-
дишна возраст, подготвувајќи ги за занаетчиски 
помошници и полуквалификувани работници во за-
наетите што се изучуваат во Заводот и во работил-
ници надвор од Заводот. 

3. Во Заводот постојат: 
— специјално стручно занаетчиско училиште; 
— специјално основно училиште за возрасни; 
— работилници за практична работа; 
— интернат и 
— стопанство. 
4. Со заводот управува управен одбор од 9 чле-

на што ги именува Советот за социјална политика 
и комунални прашања на НРМ. 
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Управниот? одбор се состои од 2 претставника 
на работниот колектив на Заводот, 1 претставник 
на Општинскиот народен одбор — Драчево и 5 чле-
на од редот на членовите на општествените и сто-
панските организации, установи и граѓаните што 
жЉсажуааат интерес за сопи ј а л но-просветни пра-
шала . 

Управникот на Заводот е член на управниот 
одбор по својата положба. 

Управниот одбор избира претседател од редот 
на своите членови. Управникот на Заводот како и 
членовите од редот на работниот колектив не мо-
жат да бедат избрани за претседател на управниот 
одбор. 

5. Управниот одбор се избира на две години. 
6. Со работата на Заводот непосредно раководи 

управник. 
Управникот на Заводот го назначува Советот 

за социјална политика и комунални прашања на 
НРМ. 

7. На Заводот му се дава на управување: 8 згра-
да со површина од 2.200 м2, 6 хек. обработува земја, 
1.200 овошни дрвчиња во с. Драчево и инвентар, 
чија вредност ќе се утврди КОМИСИСКИ. 

8. Орган надлежен за работите и задачите на 
Заводот е Советот за социјална политика и кому-
нални прашања на НРМ, а по прашањата на на-
ста в но-воспитната работа Советот за просвета на 
НРМ. 

9. Ова решение влегува во сила од денот на 
неговото објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 09-1915/1 
280 октомври 1959 година 

Скопје 
И з в р т е н совет 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, с, р. Љупчо Арсов, с. р. 

175. 
На основа член 48 и 49 од Основната уредба 

за установите со самостојно финансирање („Служ-
бен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), Извршниот совет на 
НРМ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА УПРАВАТА ЗА 

ЗГРАДИ ВО КОРИСТЕЊЕ НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ И ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Управата за згради во користење на Народ-
ното собрание и Извршниот совет, основана со Ре-
шението ИС бр. 109 од 7-1У-1955 година на Изврш-
ниот совет престанува со работа. 

2. Правата и обврските како и имотот на Упра-
вата ќе ги преземе Извршниот совет. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
неговото објавување во „Службен весник на НРМ", 
а ќе се применува од 1-Х1-1959 година. 

Бр. 09-1905/1 
20 октомври 1959 година 

Скопје 
Извршен совет 

Секретар, Претседател, 
Тј̂ аЈ̂ кв Појдеш, с. р. Љупчо Арсов, с. р 

26 ноември ШЛ 

176. 
На основа член 16 ед Уредбата за организација 

на заводите за социјално осигурување, член 13 став 
2 точка 3 од Статутот на Републичкиот завод за 
социјално осигурување („Службен весник на НРМ" 
број 6/56), во врска со член 70 став 2 од Уредбата 
за финансирање на социјалното осигурување (З,,Служ 
бен лист на ФНРЈ" број 12/55), Собранието на Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, на својата седница одржана на ден 17-УП-
1959 год. донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 

1958 ГОДИНА 

I 
Се прима завршната сметка на приходите и 

расходите за 1958 година на Републичкиот завод за 
социјално осигурување — Скопје во која се иска-
жани: 

- вкупно нето приходи 5.282,494.600 дин. 
- вкупно расходи 6.327,984.717 „ 

вишок на расходите над приходите 1.045,490.117 „ 

II 

Делот на вишокот на расходите 
над приходите согласно член 35 од 
Уредбата за финансирање на соци-
јалното осигурување, се покрива од 
резервниот фонд кој изнесува 54,664.702 дин. 

Ш 

Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде со-
гласност Извршниот совет на НР Македонија. 

07 број 1935 ПЈретседател 
17 јули 1959 година на Извршниот одбор, 

Скопје Ѓоре Дамески, с. р. 

На основа член 70 став 3 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот совет е со-
гласен со предната Одлука. 

Бр. 09-1542/1 Претседател 
25-1Х-1959 година на Извршниот совет, 

Скопје Љупчо Арсов, с. р. 

177. 
На основа чл. 21 став 4, во врска со член 15 

став 1 точка 2 од Уредбата за финансирање на со-
цијалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" 
број 12/55), Собранието на Републичкиот завод за 
социјално осигурување - Скопје, на својата сед-
ница одржана на ден 17 јули 1959 годиш донесува 

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

ОКОЛИСКИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ ЗА 1958 ГОДИНА ВО ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА КАЈ РЕПУБЛИЧКИОТ 
ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Од остатокот на вишоците на околиските за-
води за 1958 година да се одвои дел од 25%-тен из-
нос во фондот за здравствена изградба при Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување пред рас-
поредување во фондовите за одделна намена. 

2. Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде 
согласност Извршниот совет на НР Македонија и 
се објави во „Службен весник на НР Македонија". 

07 број 1836 
17 јули 1959 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот одбор, 

Горе Дамески, с. р. 

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

Бр. 09-1542/2 
25-1Х-1959 година 

Скопје 

178. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р. 

На основа член 16 од Уредбата за организација 
на заводите за социјално осигурување, член 13 став 
2 точка 3 од Статутот на Републичкиот завод за со-
цијално осигурување („Службен весник на НРМ" 
број 6/56 год,) и член 66 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 12/55), Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување — Скопје на сво-
јата седница, одржана на ден 17 јули 1959 година, 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИХО-

ДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА 1959 ГОДИНА 

1. Се донесува пресметката на приходите и рас-
ходите за 1959 година на Републичкиот завод за 
социјално осигурување во која се искажани: 

— чисти приходи динари 6.199,042.000 
- вкупни расходи „ 7.068,081.000 

Вишок на расходите над приходите 
динари 869,039.000 
2. Во смисла на одредбите од член 66 став 3 од 

Уредбата за финансирање на социјалното осигу-
рување, пресметката ќе се поднесе за оценка на за-
конитоста на Извршниот совет на НР Македонија. 

07 број 1938 
17 јули 1959 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот одбор, 

Горе Дамески, с. р. 

На основа член 66 став 3 од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" број 12/55), Извршниот сов^ет е со-
гласен со предната Одлука. 

Бр. 09-1542/3 Претседател 
25-1Х-1959 година на Извршниот совет, 

Скопје Љупчо Арсов, с. р. 

Д79. 
На основа член 66 од Уредбата за финансирање 

на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" број 12/55), Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување Скопје, на својата 
седница, одржана на ден 17 јули 1959 година, до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ 
И РАСХОДИТЕ ПО ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

РЕОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1959 ГОДИНА 

1. Се донесува пресметка на приходите и рас-
ходите за 1959 година: 

Приходи 
3%-тен износ на премијата 
20%-тно издвојување за резерва 

дин. 

Чист приход 
Расходи 

Надомест за разлика во висината 
на придонесот 
Надомест за поголем број на де-
новите на болувањето од ТБЦ 
Надомест за поголем број на оси-
гуреници жени 
Надомест за поголем број на чле-
нови на фамилија 

Вкупни расходи 
Вишок на приходите 

143.970.000 
28.794.000 

115.176.000 

дин. 57.450Л60 

20.022.300 

5.759.000 

30.149.700 

„ 113.381.060 
1.794.940 

2. Во смисла на одредбите од член 66 став 3 
од Уредбата за финансирање на социјалното оси-
гурување, пресметката ќе се поднесе за оценка на 
законитоста на Извршниот совет на НРМ. 

07 број 1840 
17 јули 1959 годи,на 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот одбор, 

Горе Дамески, с. р. 

На основа член 66 став 3 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување („,Службен 
,лист на ФНРЈ" бр. 12/55), Извршниот сове? е со-
гласен со предната Одлука. 

Бр. 09-1542/4 Претседател 
25-1Х-1959 година на Извршниот совет, 

Скопје Љупчо Арсов, с. р. 

180. 
На основа член 56 од Уредбата за финансирање 

на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", број 12/55;, и точка И од Одлуката за его' 
пите на придонесот' за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 17/59), Собранието на 
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Републичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје на својата седница одржана на ден 17 јули 
1959 година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА 

ПРИДОНЕС ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Околискиот завод за социјално осигурување 
ќе одреди плаќање на додаток на придонес на оние 
исплатители на личниот доход при кого се утврди 
дека бројот на заболувањето или траење на забо-
лување на запослените лица кај нив нараснал по-1 

ради тоа што не се спроведени или се недоволно, 
спроведени здравствени и технички марки пропи-
шани односно наредени со цел за заштита на за-
послените лица. 

2. Оценка за тоа дали се доволно или воопште 
не се спроведени здравствените или технички мер-
ки при исплатителот на личниот доход дава над-
лежната инспекција па трудот на народниот одбор 
на околијата, без која оценка околискиот завод за 
социјално осигурување не може да донесе решение 
во смисла на одредбите од член 57 од Уредбата за 
финансирање на социјалното осигурување. 

3. Во случај кога просекот на заболувањето ка ј 
пооделните исплатители на личниот доход е пого-
лемо за 0,20% од општиот просек утврден за око-
лијата. околискиот завод за социјално осигурување 
ќе го задолжи исплатителот на личниот доход со 
плаќање на додаток на придонес во износ од 0,50% 
од нето износ на личниот доход исплатен во време 
за кое е тој додаток одреден. 

Применувањето на додаток на придонесот ќ е 
се врши по следната таблица: 

Пречекорување на 
просекот на 

заболување за 
0,20% 
0,40%? 
о,ео% 
0,80% 

Стопата на додатниот 
придонес на нето личен 

доход 
0,50%о 
1,00% 
1,50% 
2,00% 

4. Оваа одлука влегува во сила по дадената 
согласност од Извршниот совет на НРМ и објаву-
вањето во „Службен весник на НР Македонија". 

5. Со влегување во сила на оваа одлука преста-
нува да важи Одлуката за применување па дода-
ток на придонес за социјално осигурување за 1958 
година 02 број 1670 од 26 мај 1958 година. 

07 број 1844 
17 јули 1959 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот одбор, 

Горе Дамески, с. р 

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

181. 
На основа член 16 од Уредбата за организација 

на заводите за социјално осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55, член 13 став 2 точка 14 
од Статутот на Републичкиот завод за социјално 
осигурување („Службен весник на НРМ" бр. 6/56) 
и член 20 од Уредбата за финансирање на соци-
јалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
12/55), Собранието на Републичкиот гавсд за соци-
јално осигурување на својата седница одржана на 
ден 17-УИ-1959 год. донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ 
ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Од расположивите неутрошени и неангажирани 
средства на фондот за превентивна здравствена за-
штита по завршната сметка за 1958 година кој из-
несува 13,225.566 динари се распределуваат средства 
во износ од динари 10,000.000 
и тоа: 

1. На Дирекцијата за изградба на Ау-
топатот Братство-Единство за здрав, за-
штита на младината динари 4.000.000 

2. На Заводот за трансфузија на крв 
на НРМ за иследување на ГГХ. фактор за 
трудниците и одредување на крвна група 
при новородените динари 500.000 

3. На Институтот за патолошка фи-
зиологија при Медицинскиот факултет, 
за набавка на изотопи динари 400 ООО 

4. На Универзитетската Поликлиника 
за систематски прегледи на студентите, 
како и оспособување на купатило во 
студентскиот дом динари 500.000 

5. На Заводот за заштита на мајки и 
деца динари 3,500.000 

6. На Лекарското друштво на НРМ 
динари 300.000 

7. На Инфективната клиника — Скоп-
је динари 800.000 

Вкупно за расподелба динари: 10,000.000 
Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде 

согласност Извршниот совет на НР Македонија. 
07 број 1845 Претседател 

17 јули 1959 година на Извршниот одбоѕр, 
Скопје Ѓоре Дамески, с. р. 

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

Бр. 09-1542/6 Претседател 
25-1Х-1959 година на Извршниот совет, 

Скопје Љупчо Арсов, с. р. 

Бр. 09-1542/5 
25-1Х-1959 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р. 

182. 
На основа, член 21 од Уредбата за финансирање 

на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" броЈ 12/55), Собранието на Републичкиот за-
вод за социјално осигурување Скопје, на својата 
седница одржана на ден 17-УП-1959 година донесува 
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О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ПО ФОРМИ-
РАНИОТ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА 
ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Издвоените средства во фондот за здравствена 
изградба при Републичкиот завод за социјално 
осигурување со Одлуката 07 број 1836 од 17 јули 
1959 година кој изнесуваат динари 25,361.940 во це-
лост се распределуваат како следува: 

1) На Околиската болница Охрид за 
учество на изградбата на болница динари 10,000.000 

2) Дом за народно здравје Гевгелија 
за набавка на рентген апарат динари 1,500.000 

3) Околиски народен одбор Титов Ве-
лес за изградба на здравна станица дин. 5,000.000 

4) Околиски народен одбор — Штип 
за изградба на здравна станица динари 5,000.000 

5) Околиски народен одбор Тетово за 
изградба на здравна станица динари 3,861.940 

Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде 
согласност Извршниот совет на НРМ и се објави 
во „Службен весник на НРМ". 

07 број 1869 
17 јули 1959 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот одбор, 

Ѓоре? Дамески, с. р. 

Бр. 09-1542/7 
25-1Х-1959 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р. 

183. 
На основа член 20 и 66 од Уредбата за финан-

сирање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 12/55 год.), Собранието на Републич-
киот завод з"а социјално осигурување на својата 
седница одржана на ден 17 јули 1959 година до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ 
И РАСХОДИТЕ ПО ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1959 ГОДИНА 

1. Се донесува пресметка на приходите и расхо-
дите по фондот за превентивна здрарствена заштита 
за 1959 година со: 

ПРИХОДИ 
1) Неутрошени и пренесени средства 

од минатите години динари 13,225.566 
2) Приходи во 50%-тен износ 71 985.000 

2) Испитување на работни услови и 
работни околини БЧЗ работни колективи 
динари 2,000.00О 

3) Опрема и оспособување на здрав-
ствени станици динари 30,000.000 

4) Опрема и оспособување на превен-
тивни здравствени установи динари 5,000.000 

5) Дотација на општествени организа-
ции за превентивни секции динари 5,500.000 

6) Учество во изградбата на здрав-
ствени установи динари 30,000.000 

7) Останати превентивни акции и мер-
ки динари 10,710.566 

Вкупно динари: 85,210.566 

2. Се овластува Извршниот одбор на Републич-
киот завод за социјално осигурување, да во рам-
ките на одобрената пресметка за 1959 година, из-
врши распределба на поодделни корисници. 

3. Во смисла на одредбите од член 66 став 3 од 
Уредбата за финансирање на социјалното осигуру-
вање, пресметката ќе се поднесе за оценка на за-
конитоста на Извршниот совет на НР Македонија. 

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

07 бр. 1868 
17 Јули 1959 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот одбор, 

Горе Дамески, с. р. 

На основа член 66 став 3 од Уредбата за финан-
сирање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 12/55;, Извршниот совет е согласен 
со предната Одлука. 

Бр. 09-1542/8 
25-1Х-1959 година 

Скопје 

184. 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Љупчо Арсов, с. р. 

Вкупно: 85,210.566 
РАСХОДИ 

1) Систематски прегледи на младината 
динари 2,000.000 

На генова член 21 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 12/55), и Одлуката за употреба на 
средствата од нераспоредените вишоци на социјал-
ното осигурување од 1954 година за здравствена 
изградба (,,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 1/57 и 
49/57), Собранието на Републичкиот завод за соци-
јално осигурување на својата седница одржана на 
ден 17 јули 1959 годи,на донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ДЕБЛО-

КИРАНИТЕ ВИШОЦИ ЗА 1954 ГОДИНА 

Од деблокираните вишоци од 1954 година се 
распределуваат средства во вкупен износ од ди-
нари 21,000.000 и тоа: 

1) За студиозно испитување на кли-
матските услови во врска со изградбата 
на климатско лекувалиште динари 2,000.000 

2) На Болницата за ТБЦ Јавеново, Ти-
тов Велес, за проширување на капаци-
тетот динари 19,000.000 
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Оваа одлука влегува во сила откако ќе даде 
согласност Извршниот совет на НР Македонија и се 
објави во „Службен весник на НРМ". 

07 бр. 1870 Претседател 
17 јули 1959 година на Извршниот одбор, 

Скопје Ѓоре Дамески, с. р. 

На основа точка 3 од Одлуката за употреба на 
средствата на распоредените вишоци на социјалното 
осигурување од 1954 год. здравствена изградба 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 1/57 и 49/57), Из-
вршниот совет е согласен со предната Одлука. 

Бр. 09-1542/9 Претседател 
25-1Х-1959 година на Извршниот совет, 

Скопје Љупчо Арсов, с. р, 

185. 
На основа член 16 од Уредбата за организација 

на заводите за социјално осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 12/55), член 13 став 2 точка 3 
од Статутот на Републичкиот завод за социјално 
осигурување („Службен весник на НРМ" број 6/56 
год.), Собранието на Републичкиот завод за соци-
јално осигурување — Скопје, на својата седница 
одржана на ден 17-УН-1959, ја донесува следната 

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

ЗА 1958 ГОДИНА 

1. Вишокот на расходите над приходите (во на-
тамошен текст: кусок) на Околискиот завод за со-
цијално осигурување Титов Велес во износ од 

Динари 855.673 
а кој кусок не можел да се покрие од средствата 
на резервниот фонд за здравствено осигурување 
(член 16 став 1 од Уредбата за финансирање на 
социјалното осигурување) и расположивите средства 
по фондовите за одделна намена (член 16 став 2 и 
став 3 точка 1 од Уредбата за финансирање на 
социјалното осигурување), ќе се покрие во целост 
од расположивите средства на резервата на репуб-
личкиот фонд за здравствено реосигурување. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на неј-
зиното донесување и 'Објавување во „Службен вес-
ник на НРМ". 

07 број 1837 Претседател 
17 јули 1959 година на Извршниот одбор, 

Скопје Горе Дамески, с. р. 

186. 
На основа член 25 и 26 од Уредбата за финан-

сирање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/55), Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување — Скопје, на сво-
јата седница одржана на ден 17 јули 1959 година, 
ја донесува следната 

36 т е ш и ш 1950 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Околиските заводи за социјално осигурување за 

1959 година ќе уплатуваат примија во фондот за 
задолжително здравствено реосигурување во висина 
од 3%-тен износ од вкупниот придонес за здрав-
ствоно осигурување. 

Од вкупниот износ, уплатен на име премија за 
задолжително здравствено реосигурување, се издво-
јува 20% ш резерва на фондот. 

И 
Во смисла на чл. 25 од Уредбата за финанси-

рање на социјалното осигурување, утврдени се 
следните републички просеци како и најмалите про-
центи на останување на тие тцрооеци, по кој ќе се 
врши надоместувањето од фондот за задолжително 
здравствено реосигурување: 

1. Просечен придонес за здравствено осигурува-
ње по осигуреник (активни и лица привремено вон 
работен однос) — стварен просек со отстапувањето 
од минус 5%; 

2. Просечен број на деновите на болувањето од 
ТБЦ, по активен осигуреник на терет на социјал-
ното осигурување стварен просек — без отстапување; 

3. Просечен број на активните осигуреници же-
ни — стварен просек зголемен за 2%; 

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

Ш 
Во смисла на чл. 26 од истата Уредба, висината 

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

1. До колку просечниот годишен придонес за 
здравствено осигурување по еден осигуреник е по-
мал од републичкиот просек, надоместувањето ќе 
се врши во 60%-тен износ на разликата помеѓу ре-
публичкиот просек и просекот на околискиот завод 
за социјално осигурување; ^ 

2. До колку просекот на деновите на болување 
од ТБЦ е поголем од републичкиот просек, надо-
местување ќе се врши по 450 динари за секој ден 
на изостанок од работа над просекот; 

3. До колку просекот на активни осигуреници 
— жени е поголем од републичкиот, надоместување 
ќе се врши во износ од 2.600 дин. годишно по ак-
тивен осигуреник жена над просекот. 

4. До колку просечниот број на членовите на 
семејство на осигуреници е поголем од републич-
киот просек, надоместување ќе се врши во износ 
од 2.100 динари годишно на секој член на семеј-
ството над републичкиот просек. 

IV 
Пресметнувањето на премии и надоместоци, до-

кументирање на барањата за надомест како и по-
стапката за остварување на правото на надоместу-
вање од фондот за здравствено реосигурување ќе се 
врши на следниот начин: 

1. На крајот на секој календарски месец, око-
лиските заводи за социјално осигурување ќе вршат 
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пресметување на премиите, и по пат на книжење 
ќе ја одобрат меѓусебната сметка на Републичкиот 
завод. 

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

3. Утврдувањето на износот за надомест за пое-
дини случаеви на задолжително здравствено реоси-
гурување се врши врз основа на статистичките и 
финансиските сведенија споменати во оваа одлука. 

За таа цел околиските заводи за социјално оси-
гурување се должни да по истекот на секое кален-
дарско тримесечие испратат до Републичкиот завод 
за социјално осигурување за изминатиот период од 
почетокот на годината сведени ја со' соодветните до-
кументи', врз? основа на кои Републичкиот завод ќе 
утврди дали настанале причини за задолжително 
здравствено реосигурување за кое се врши: надо-
местувањето. 

Сведени јата треба да бидат групирани по ме-
сеци. 

4. Републичкиот завод за социјално осигурува-
ње врз основа на поднесената документација ќе 
врши пресметување со заводите каде настанале 
случаеви за реосигурување и ќе донесе решение за 
признавање на правата на надоместувањето и за 
висина на надоместувањето по поодделни случаеви. 

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

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

7. До колку Републичкиот завод за социјално 
осигурување констатира дека поднесените сведенија 
и документација не се потполни или пресметките 
се погрешни ќе бара од заводот да го истото надо-
полни, а може и да врши проверка по документа-
цијата на поднесените барања. 

8. Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја пот-
врди Собранието на Сојузниот завод за социјално 
осигурување и се објави во „Службен весник на 
НРМ", а ќе се применува од 1 јануа.ри 1959 година. 

9. Со денот на стапувањето во сила на оваа Од-
лука престанува да важи Одлуката за висината на 
премијата и надокнадата за поодделни случаи на 
обавезно реосигурување 02 број 1665 од 26 мај 1958 
година. 

07 број 1839 Претседател 
17 јули 1959 година на Извршниот одбор, 

Скопје Горе Дамески, с. р. 

187. 
На основа член 55 од Уредбата за финанси-

рање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ" број 12/55 год.), Собранието на Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување Скопје, 
на својата редовна седница одржана на ден 17 јули 
1959 година ја донесува следната 

Бр. 38 - Стр. 591 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА НАМАЛЕНИТЕ ОПШТИ 

СТОПИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Општа стопа на придонесот за договорните 
осигуреници се распределува: 

а) за здравствено осигурување во 
висина од 50%-тен износ 

бј за долгорочно осигурување во 
висина од 50% „ 

2. Паушални износи на придоне-
сот за социјално осигурување на од-
редените категории работници се 
распределуваат: 

а) за здравствено осигурување во 
висина ед 50%о-тен износ 

б) за долгорочно осигурување во 
висина од 50% „ 

3. Паушален придонес за соци-
јално осигурување на лицата кри 
времено се наоѓаат вон работен однос 
од 1.200 дин. месечно во целост се 
распределува за здравствено осигу-
рување 100% 

4. Паушален придонес за соци-
јално осигурување на работници и 
службеници за време додека се нао-
ѓаат на неплатено отсуство се рас-
пределува исто како општа стопа на 
придонесот. 

5. Придонес за лица осигурани за 
случај несреќа на работа и профе-
сионално заболување1, се распределува: 

а) за здравствено осигурување во 
висина од 50%-тен износ 

б) за долгорочно осигурување во 
висина од 50% „ 

6. Оваа одлука влегува во сила веднаш, а ќе 
се применува од 1-1-1959 година. 

07 бр. 1841 Претседател 
17 јули 1959 година на Извршниот одбор, 

Скопје Горе Дамески, с. р. 

188. 
На основа член 49 од Уредбата за финансирање 

на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" број 12/55), и точка Ц од Одлуката за сто-
пите на придонесот за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" број 17/59), Собранието 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје, на својата седница одржана на ден 17 
јули 1959 год. ја донесува следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОДДЕЛЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

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

Во свој број не влегуваат учениците во сто-
панството и работници што се во привремен работен 
однос. 
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Собранијата на поедини околиски заводи за со-
цијално осигурување можат со свои одлуки да пред-
видат и помал број на осигуреници кој обврзува 
на одредување на одделен придонес за здравствено 
осигурување. 

Во основица за пресметување и плаќање на од-
делниот придонес за здравствено осигурување вле-
гуваат нето примања на кои се плаќа придонес по 
општи стопи или по стопи на придонесот за здрав-
ствено осигурување. 

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

а) најмал просечен расход за здравствено оси-
гурување по еден. активен осигуреник годишно во 
износ од динари 5.2010 во кој основ влегуваат рас-
ходите за надомест место плата поради болест и 
повреда и болничко лекување; 

бј најнизок процент на отсуствување од работа 
поради болест и повреда од 2,30%?. 

Како основ за применување на одделен при-
донес служи просекот на расходите наведени под 
а) и процентот на отсуствување од работа наведен 
под б) остварен во претходното тримесечје. 

3. За поодделни стопански гра,нки одделно од 
точка 2 под б) се одредува процент на отсуствување 
од работа и тоа: 
— обоена металургија 
— неметални рудници 
— метална индустрија 
— дрвна индустрија 
— текстилна индустрија 
— индустрија на кожи и 

чевли 
— графичка индустрија 
— тутунова индустрија 
— градежништво 
— железнички сообраќај 

на отсуствова-
њето надминато 

за 

таблицата на поодделни ОКОЛИСКИ завода за соци-
јално осигурување не може да биде поголема од 4% 
односно стопа за повраќај, на придонесот поголема 
од 2% од нето износот на личниот доход. 

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

а) за отстапување над просекот: 
ако е просекот 

Одделната 
на расходите надминат за птгигтипиа- с т о п а н а 

придонесот 
на личниот 

годишно тримесечно доход 
изнесува: 

400 100 0,30 0,50% 
800 200 0,60 1,—%? 

1.200 300 0,90 1,50% 
1.600 400 1,20 2 % ? 
2.000 500 1,50 2,50%? 
2.400 600 1,80 3 % 
2.800 700 2,10 2,50% 
3.200 800 2,40 % 

б) за отстапување под просекот 

за расходите помали за Стопата за по-
, отстапувања враќај,на'прндо-

помали несотГод личен 
годишно ^тримесечно доход изнесува 

шифра (115) 4,7% 
(116) 3,8%? 
(117) 3,3%-
(122) 3.1%; 
(124) 3,5% 

(125) 4,0% 
(128) 3,0% 
1129) 3.2%? 

(411—416) 3,0%? 
(511) 3,2% 

Одделниот придонес за исп лагите л ите на лич-
ниот доход по наведените гранки во точка 3 ќе се 
применува само на процентот на отсуствување од 
работа поради болест и повреда, а не и на расходите 
по здравствено осигурување, без оглед на висината 
на бројот на запослените работници и службеници. 

4. Најмало отстапување од просекот на расходи-
те за здравствено осигурување по еден активен оси-
гуреник и најмало отстапување од процентот на от-
суствување од работа поради болест и повреда за 
чие пречекорување обаоезно ќе се определува од-
делен придонес, се одредува: 

а) ка ј расходите отстапување за секој 400 ди-
нари годишно или тримесечно 200 динари; и 

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

5. Најмалите стопи за одделен придонес за 
здравствено осигурување што ќе се определуваат 
задолжително за определеното отстапување од про-
секот на расходите односно од процентот на отсус-
твување од работа на подрачјето на околискиот 
завод за социјално осигурување по точка 4 од оваа 
одлука се утврдува на 0,50%? од нето износ на лич-
ниот доход, со тоа што највисока стопа на одделен 
придонес за здравствено осигурување одредено во 

400 
800 

1.200 
1.600 

100 
200 
300 
400 

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

0,50% 
1,00% 
1,50% 
2,00% 

6. На основа член 50 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување, Собранијата на 
околиските заводи за социјално осигурување доне-
суваат таблици на одделен придонес за здравствено 
осигурување со тоа што треба обавезно да се земат 
во предвид минималните стопи предвидени по точка 
5 од оваа одлука и во тие рамки да бидат соста-
вени. 

7. Ако е просекот на расходите, односно отсус-
твување^ од работа за подрачјето на околијата 
пониско од утврдените пресеци со оваа одлука (по-
ниски од 5.200 динари годишно од,носно 2,30%е), со-
бранијата на околиските заводи за социјално оси-
гурување, таблиците на одделните стопи ги утвр-
дуваат спрема просеците на подрачјето на околи-
јата. 

8. Ако кај поодделни обврзници на придонесот 
се утврди отстапување и од најмалиот просек на 
расходите за здравствено осигурување односно нај-
малите проценти на отсуствување од работа поради 
болест и повреда, околискиот завод за социјално 
осигурување ќе определи стопа на придонесот по 
основ кој дава поповолна стопа. 

9. Одредените проценти за поедини стопански 
гранки Огочка 3 од оваа одлука) заводите се долж-
ни да ги земаат во предвид при донесувањето на 
таблиците по одделната стопа. Околиските заводи 
донесуваат таблици одделно за секоја стопанска 
гранка. 

10. Упатство за начинот на спроведувањето на 
оваа одлука дава Извршниот одбор на Собранието 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје. 
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11. Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја 
потврди Собранието на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување и ќе се објави во „Службен ве-
сник на НРМ". 

12. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за условите за утвр-
дувањето на висината на одделните стопи на при-
донесот под 02 број 1671 од 26 мај 1958 година. 

07 број 1843 Претседател 
17 јули 1959 година на Извршниот одбор, 

Скопје Ѓоре Дамески, с. р. 

189. 
На основа член 19 став 3 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ" број 12/55 година), Собранието на 
Републичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, на своето заседание одржано на ден 17 
јули 1959 год. ја донесува следната 

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

ПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Од издвоените средства Б'О фондот за превен-
тивна здравствена заштита на околиските заводи 
за социјално осигурување како приход во фондот за 
превентивна здравствена заштита на Републичкиот 
завод ќе се издвојува дел од 50%-тен износ. 

Пресметувањето на дел од придонесот од прет-
ходниот став ќе се врши од страна на околиските 
заводи за социјално осигурување до 14-ти во месе-
цот за измина-тиот месец и ќе се уплатува на опре-
делената сметка на Републичкиот завод за соци-
јално осигурување — Скопје. 

Оваа одлука влегува во сила веднаш и ќе се 
применува од 1 јануари 1959 година. 

07 број 1842 Претседател 
17 јули 1959 година на Извршниот одбор, 

Скопје Горе Дамески, с. р. 

О г л а с е н д а л 
ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71 на 
страна 249 е запишано следното: Согласно со за-
писникот од годишното собрание на Земјоделската 
задруга „Македонка", с. Марена, Титоввелешко, одр-
жано на 16-111-1958 година, членовите на управниот 
одбор на задругата се разрешени од должност. За 
членови на новиот управен одбор се избрани след-
ните лица: Славе Арсов, претседател на управниот 
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одбор, Стојче Геолов, Атанас Гичев, Живко Ташев, 
Горѓи Младенов и Диме Николов. 

Досегашните потписници на задругата се раз-
решени од должност, и тоа: ѓорѓи Младенов, прет-
седател, Јано Стефанов и Ило Лазов, членови на 
управниот одбор, и им престанува правото за пот-
пишување. 

За нови потписници на задругата се избрани 
следните лица: Владо Томовски, управник, Драги 
Филиповски, книговодител, и Методи Темков, ко-
мерцијалист. Тие задругата ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 322/58. (7) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува де-
ка во регистарот на задругите под рег. бр. 55 на стра-
на 185 е запишано следното: Согласно со решението 
на Народниот одбор на општината Градско бр. 3184/1 
од 8-ХП-1958 год. се менува дејноста на Земјодел-
ската задруга „Лазо Филипов Лавски", с. Сирково 
— Титоввелешко, и во иднина е: земјоделство, коо-
перирање и помагање на индивидуалните произво-
дители и откуп на земјоделски производи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 926/58. (84) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 539 на страна 1585 е запишано следното: 
Марика Крајничанец, досегашен раководител на 
Претставништвото на „Форум" — Белград во Скоп-
је, е разрешена од должност и и престанува правото 
претставништвото да го потпишува. 

За раководител на претставништвото е назначен 
Велковски Стојанов Славко, кој ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува во границите на овласту-
вањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 950/58. (89) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 71 на 
страна 249 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Кавадарци 
бр. 03-3720 од 20-1Х-1958 година се менува дејноста 
на Земјоделската задруга „Македонка", с. Марена 
— Титоввелешко, и во иднина е: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
во производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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5) снабдување на земјоделските производители 
со потребен репродукционен материјал (семе, веш-
тачко ѓубре итн.); 

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9) трговија со мешани индустриски и колони-

јални стоки на мало. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 908/58. (48) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 404 на страна 1082 е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Претпријатието угостителски дуќан 
„Шар" — Скопје, согласно со решението на Народ-
ниот одбор на Скопска околија бр. 20298/1 од 29-ХИ 
1958 година со кое е потврден завршниот Ликвида-
ционен биланс на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 56/59. (302) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 85 на 
страна 341 е запишано следното: Согласно со реше-
нието на Народниот одбор на општината Теарце 
бр. 02-14259/1 од 26-ХП-1958 година, Земјоделската 
задруга „Слобода", с. Слатино — Тетовско, е припо-
ена кон Земјоделската задруга „Нова Слога", с. Ле-
шок — Тетовско. 

Согласно со решението на Советот за стопанство 
на Народниот одбор на општината Теарце бр. 
03-13933 од 24-ХИ-1958 година се потврдени пра-
вилата нд Земјоделската задруга „Нова Слога" с. 
Лешок, Тетовско, така што дејноста на задругата 
во иднина е: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9) организирање килимарски курс за оспособу-

вање на килимарски работници; 

10) одгледување и товење ^а говеда, свињи и 
јагниња; 

11) укажување стручни услуги во подигнување 
и одгледување на овошни и лозови насади; 

12) укажување услуги за наводнување на по-
севите. 

Досегашниот потписник на задругата Борис 
Станковски е разрешен од должност и му преста-
нува правото за потпишување. 

Зр потписници на задругата се овластени след-
ните лица: Ристо Неновски, управник на задругата, 
и Сами Салихи, книговодител. Тие задругата ќе ја 
потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во гра-
ниците на овластувањето со стариот потписник 
Живко Спироски, претседател на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 990/58. (696) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува де-
ка во регистарот на задругите под рег, бр. 11/55, свеска 
II е запишано следното: Сообразно со прописите на 
пречистениот текст на Уредбата за земјоделските 
задруги, Земјоделската задруга „Нов живот", с. Д. 
Дивјаци — Битолска околија, ги промени своите 
правила по кои во иднина ќе ја врши следната деј-
ност: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9) откуп и продажба на огревно дрво; 
10) производство на ќумур; 
И) трговија со индустриски, колонијални и пре-

хранбени стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 529/58. (Ш) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува де-
ка во регистарот на задругите под рег. бр. 11/55, свеска 
V е запишано следното: Сообразно со прописите на 
пречистениот текст на Уредбата за земјоделските 
задруги, Земјоделската задруга „Кула", с. Слатино, 
Охридска околија, ги промени своите правила по 
кои во иднина ќе ја врши следната дејност: 
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1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9)трговија на мало со колонијални, разни ме-

шани и индустриски стоки; дрварење — преработка 
на полуфинални и финални производи. 

Престанува овластувањето за потпишување на 
лицето Ратко М. Србиновски. Отсега Земјоделската 
задруга „Кула" од с. Слатино ќе ја потпишуваат 
следните лица: Миливој Лазовски и Љубе Т. Сто-
јановски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 506/58. (768) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 70 на 
страна 279 е запишано следното: Согласно со реше-
нието ца Народниот одбор на општината Теарце 
бр. 03-13980/1 од 27-ХИ-1958 година се потврдени 
правилата на Земјоделската задруга „Братство", с. 
Доброште, Тетовско, така што дејноста на задругата 
во иднина е: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9) откуп на земјоделски производи и продажба; 
10) откуп на жива стока за тоа и продажба. 

Ѕр. 38 - Оти. 601 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 1035/58. (821) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува де-
ка во регистарот на задругите под рег. бр. 2/56, свеска 
II е запишано следното: Сообразно со прописите на 
пречистениот текст на Уредбата за земјоделските 
задруги, Земјоделската задруга „Мирче Ацев", с. 
Плетвар — Прилеп, ги промени своите правила по 
кои во иднина ќе ја врши следната дејност: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9) промет со колонијални и индустриски стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 8/59. (875) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува де-
ка во реигстарот на задругите под рег. бр. 35/55, свеска 
II е запишано следното: Сообразно со прописите на 
пречистениот текст на Уредбата за земјоделските 
задруги, Земјоделската задруга „М. Ковиловски", с. 
Браилово, Прилепско, ги промени своите правила 
по кои во иднина ќе ја врши следната дејност: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
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9. трговија на мало со мешани стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 548/58. (880) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува де-
ка во регистарот на задругите под рег. бр. 14/55, свеска 
II е запишано следното: Сообразно со прописите на 
пречистениот текст на Уредбата за земјоделските 
задруги, Земјоделската задруга „Победа" с. Долгаец, 
Прилеп, ги промени своите правила по кои во идни-
на ќе ја врши следната дејност: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
во производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. трговија на мало со индустриски и колони-

јални стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 552/58. (881) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува де-
ка во регистарот на задругите под рег. бр. 8/55, свеска 
II е запишано следното: Сообразно со прописите на 
пречистениот текст на Уредбата за земјоделските 
задруги, Земјоделската задруга „Симо Тренков", с. 
Пуста Река — Ресен, ги промени своите правила по 
кои во иднина ќе ја врши следната дејност: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
во производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6) преработка и доработка на земјоделските прс-
тево дн; 

26 ноември 1959 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. откуп на огревно и техничко дрво; 

10. продажба на индустриски и колонијални сто-
ки и земјоделски производи; откуп и продажба на 
крупна и ситна жива стока; откуп и продажба на 
сурови кожи и волна на својата територија. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 555/58. (885) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека 
во регистарот на задругите на 5-11-1959 година е за-
пишано следното: се менува досегашниот назив на 
Земјоделската задруга „Меџитлија", с. Меџитлија, 
Битолско, и отсега задругата ќе го носи следниот 
назив: Земјоделска задруга „Бирлик", с. Межитлија, 
Битолско: 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 118/59. (893) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека 
во регистарот на задругите на 13-П-59 под рег. бр. 
65/55, свеска I е запишано следното: Сообразно со 
прописите на пречистениот текст на Уредбата за 
земјоделските задруги, Земјоделска задруга „Руди-
на", с. Стрежево, Битолско, ги промени своите пра-
вила по кои во иднина ќе ја врши следната деј-
ност: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. лозарство; 

10. трговија на мало со колонијални и индустри-
ски стоки. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 125/59. (898) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека 
во регистарот на задругите на 12-П-1959 година под 
рег. бр. 59/55, свеска I е запишано следното: Сообраз-
но со прописите на пречистениот текст на Уред-
бата за земјоделските задруги, Земјоделската задру-
га „Јордан Пиперка", с. Брезово, Битолско, ги про-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



26 ноември 1959 

мени своите правила по кои во иднина ќе ја врши 
следната дејност: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. сточарство, килимарство, печење на ракија и 

печење на вар; 
10. трговија со индустриски и колонијални стоки. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 71/59. (902) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека 
во регистарот на задругите на 12-11-1959 година под 
рег. бр. 80/55, свеска I е запишано следното: Сообраз-
но со прописите а пречистениот текст на Уредбата за 
земјоделските задруги, Земјоделската задруга „Из-
вор", с. Мренога, Битолска околија, ги промени сво-
ите правила по кои во иднина ќе ја врши следната 
дејност: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и ' кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. трговија на мало со колонијални и индустри-

ски стоки; 
10. откуп и продажба на огревно дрво. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 76/59. (903) 

Бр. 38 - Стр. 603 

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека 
во регистарот на задругите на 4-11-1959 година под 
рег. бр. 5/58, свеска I е запишано следното: Сообраз-
но со прописите на пречистениот текст на Уредбата 
за земјоделските задруги, Земјоделската задруга 
„Сапунџица", с. Нижеполе, Битолска околија, ги 
промени своите правила по кои во иднина ќе ја 
врши следната дејност: 

1) земјоделско производство на општонародна 
земја, земена под закуп или добиена на бесплатно 
користење; 

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

3. укажување услуги на земјоделските произ-
водители со земјоделски машини и орудија, како и 
разни други услуги што се во врска со земјоделско-
то производство; 

4) договарање вишоци од земјоделското произ-
водство од своето подрачје, преземање и нивни 
пласман; 

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

6) преработка и доработка на земјоделските про-
изводи; 

7) организирање на штедење и кредитирање; 
8) стручно издигнување на кадри нужни за 

стопанската активност на задругата; 
9. сточарство, свињогојство и преработка на мле^ 

ко и млечни производи; 
10. преработка на грозје во вино и ракија, мли-

нарство со просто мелење, услужно печење на раки-
ја, превоз на патници со сопствен камион и пре-
воз на стока со камион; 

11. трговија на мало со колонијални, индустри-
ски и прехранбени артикли. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 27/59. (904) 
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173. Одлука за количините на вино и ракија 
што можат да се потрошат во домаќин-
ството на производителот без плаќање да-
нок на промет — — — — — — — 591 

174. Решение за основање Завод за професио-
нално и работно оспособување на слепи 
лица — — — — — — — — — 591 

175. Решение за престанок со работа на Упра-
вата за згради во користење на Народ-
ното собрание и Извршниот совет — — ЗД2 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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176. Одлугга ѕа примање на завршната сметка 
за 1953 година — — — — — — — 592 

177. Одлука зз издвојување дел од вишокот 
на околиските заводи за социјално оси-
гурување за 1958 година во фондот за 
здравствена изградба ка ј Републичкиот за-
вод за социјално осигурување — — — 593 

178. Одлука за донесување пресметката на 
приходите и расходите за 1959 година — 593 

179. Одлука за донесување пресметка на при-
ходите и (расходите по Фондот за здрав-
ствено реосигурување за 1959 година — 593 

180. Одлука за применување на додаток на 
придонес за социјално осигурување — 594 

181. Одлука за расподелба на средствата од 
Фондот за превентивна здравствена за-
штита — — — — — — — — — 594 

182. Одлука за расподелба на средствата по 
формираниот фонд за здравствена из-
градба при Републичкиот завод за соци-
јално осигурување — — — — — — 595 

183. Одлука за донесување пресметка на при-
ходите и расходите по фондот за превен-
тивна здравствена заштита за 1959 година 595 

184. Одлука за расподелба на средствата од 
деблокираните вишоци за 1954 година — 595 
Одлука за покривање на кусоците од око-
лиските заводи за социјално осигурување 
за 1958 година — — — — — — — 598 

196. Одлука за спроведување на задолжително 
здравствено реосигурување — — — 596 

187. Одлука за расподелба на намалените оп-
шти стопи, на придонесот за социјално оси-
гурување — — — — — — — — 597 

188. Одлука за одделен придонес за здравстве-
ното осигурување — — — — — - 597 

189. 'Одлука за определување дел на придоне-
сот од фондот за превентивна здравствена 
заштита кој влегува во фондот за пре-
вентивна здравствена заштита ка ј Репуб-
личкиот завод за социјално осигурување 599 

П О К А Н А З А П Р Е Т П Л А Т А Н А 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 

З А 1 9 6 0 Г О Д И Н А 
П Р Е Т П Л А Т А Т А ^ А „ С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К НА НРМ11 З А 1960 
Г О Д И Н А И З Н Е С У В А 1.500 Д И Н А Р И З А Е Д Е Н П Р И М Е Р О К 

ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА 
ЦЕЛА ГОДИНА СО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА 
УПЛАТНИЦА ВО „,СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" 

^ БРОЈ 36/59 ГОДИНА ИЛИ НА НАШАТА ЖИРО 
С-КА бр. 802^11/1-698 ПРИ НАРОДНАТА БАНКА -
СКОПЈЕ. 

ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА 
НА ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТ-
НИЦА ДА СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГР-
БОТ НА УПЛАТНИЦАТА ДА СЕ НАПИШЕ ЧИТ-

- ЛИВА И ТОЧНА АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА 
Ј Р ^ ДА СЕ ИСПРАЌА В Е С Н И К О Т ; З А К О Л К У 

ПРИМЕРОЦИ СЕ ВРШИ ПРЕТПЛАТАТА; СТАРИ-
ТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ ОВА ДА ГО НА-
ВЕДАТ И ПРЕТПЛАТЕНИОТ БРОЈ ПОД КОЈ Е 
ПРИМАН ВЕСНИКОТ ВО 1959 ГОДИНА. 

ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1960 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ 
ОБНОВИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО ОВОЈ СРОК 

Ј Р - НА СИТЕ ШТО НЕ ЌЕ ЈА ОБНОВАТ ПРЕТПЛА-
ТАТА ЌЕ ИМ СЕ ЗАПРЕ ИСПРАЌАЊЕТО НА 
ВЕСНИКОТ. 

БИДЕЈЌИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1959 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИ-
РИЛЕ ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА 
ЕДНОВРЕМЕНО ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1959 ГОДИНА. 

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 бр. 802-11/1-49? 

црн Народната банка - Скопје. Графички завод „Годе Делчев" II (5186) - Октај? 


