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216. 

На основа член 30 став 2 од Законот за урба-
нистичкото планирање (,,-Службен весник на НРМ" 
бр. 31/58), Советот за социјална политика и кому-
нални прашања на НРМ донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА ГИ СОДРЖИ 
ОДЛУКАТА НА НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОП-
ШТИНАТА КОЈА ГО ЗАМЕНУВА УРБАНИСТИЧ-

КИОТ ПЛАН 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
До донесувањето на урбанистичкиот план за 

населените места односно одделните подрачја (во 
натамошниот текст: населби) кад^ нема донесен 
урбанистички план, народниот одбор на општината 
е должен да донесе одлука со која времено ќе се 
регулира изградбата и уредувањето на населбите 
(во натамошниот текст: одлука која го заменува 
урбанистичкиот план). 

Член 2 
Одлуката која го заменува урбанистичкиот 

план ги содржи следниве елементи: 
1. Градежен реон 
2. Намена на површините 
3. Сообраќајна мрежа 
4. Систем на градба 
5. Комунални инсталации и комунални објекти 
6. Надградба и доградба на објектите 
7. Уредување и организација на двсриштата 
8. Етапи на градба 
9. Културни паметници и природни реткости 

10. Постапка за издавање на локации, и 
11. Постапка за одредување регулациона ли-

нија. 
Член 3 

Одлуката која го заменува урбанистичкиот 
план покрај текстуалниот дел на елементите од 
претходниот член, треба да содржи и графичко 
решение на уличната мрежа и намената на повр-
шините. 

Изготвувањето на графичкото решение ќе се 
заснива на ситуационен план во размер др 1 : 5.000. 

Доколку постојат солидни ситуациони планови 
во размер до 1 : 2.500 ќе се изготви и решение за 
системот на градба. 

Член 4 
По исклучок од претходниот член, населбите 

кои не се седишта на општинските народни одбо-

ри односно за кои се предвидува обавезен срок од 
10 години за донесување на урбанистички планови 
според членот 29 став 2 точ. в) ед Законот за урба-
нистичкото планирање, одлуката кеја го заменува 
урбанистичкиот план се изготвува без графичко 
решение, доколку за истите не постојат ситуаци-
они планови, односно ако не е извршено геодетско 
снимање на соодветната населба. 

Член 5 
Одлуката од членот први на овој правилник се 

донесува по истата постапка како и за урбанистич-
ките планови. 

1. Градежен реон 

Член 6 
Градежниот реон ја опфаќа територијата на-

менета за изградба на населбата. 
Градежниот реон се дели на потесен и по-

широк. 
Потесниот градежен реон го опфаќа изграде-

ниот дел од населбата. 
Поширокиот градежен реон го опфаќа н е о г р а -

дениот дел од територијата наменета за перспек-
тивниот развиток на населбата за одреден период 
на време. 

Член 7 
Границите на потесниот и поширокиот граде-

жен реон се одредуваат врз основа на анализира-
њето степенот на досегашното искористување на 
зафатеното земјиште, природните можности за ши-
рењето на населбата, како и стопанскиот односно 
перспективниот развиток на истата. 

Границите на градежниот реон, во смисла на 
овој правилник, се одредуваат независно од гра-
ниците на градежниот реон, во смисла на Законот 
за национализација на наемните згради и градеж-
ното земјиште („Службен лист на ФНРЈ" бр. 52/58) 
и не мораат да се поклопуваат со нив. 

2. Намена на површините 

Член 8 
Намената на површините на градежниот реон 

се утврдува според тенденциите на развитокот на 
населбата и функциите кои во истата ќе се одви-
ваат. 

Член 9 
Во населбата површините на градежниот реон 

можат да бидат наменети: 
— за становање 
— за административно-управни и други јавни 

објекти 
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— за индустриски и други стопански објекти 
— за јавно зеленило и рекреација 
— за гробишта 
— за специјална намена. 

Член 10 
За нови станбени површини треба да се изберат 

здрави терени кои имаат добра врска со површи-
ните за индустријата, центарот на населбата, соо-
браќајните артерии и др. 

Во станбените површини потребно е да се од-
редат и сите потребни пратеќи објекти (снабдување, 
школи, детски установи, игралишта и др.), како би 
тоа претставувало една урбанистичка целина. 

Член 11 
Објектите од административно-културен карак-

тер (управни згради, дом на културата и сл.) по 
правило, ќе се лоцираат во центарот на населбчта 
односно во центарот на станбената заедница. 

Во потесниот центар на населбата, приземјата 
на станбените и други објекти можат да се користат 
за работни простории (угостителство, трговија и др.) 

Член 12 
При одредување површините за индустриски и 

други стопански објекти, ќе се води сметка за раз-
менеа јот на постојните и планираните железнички 
и патни комуникации во населбата, за правецот на 
ветровите, за текот на водите и друго. 

Член 13 
Површините за зеленило и рекреација треба да 

се одредат спрема големината на населбата и потре-
бите на населението, водејќи сметка за можностите 
за реализација на истите, како и да овие површини 
бидат поврзани со површините за становање и 
центарот на населбата. / 

Член 14 
Во секоја населба мора да се обезбеди место 

за гробишта. 
Местата за гробишта треба да бидат суви и на 

потребно растојание од населбата, а посебно од 
објектите кои служат за снабдување со вода за 
пиење. 

Големината на местото за гробишта ќе се опре-
дели со оглед на предвиденото зголемување на на-
селението и општиот процент на смртноста. 

Член 15 
Површините за специјална намена (за војни 

објекти, складишта за гориво и лесно запаливи 
материјали) по правило, би требало да бидат од-
воени од другите површини. 

3. Сообраќајна мрежа \ 

Член 16 
' Сообраќајната мрежа треба да се класифицира 

на транзитни, главни и станбени улици. Потребно 
е за улиците да се одреди нивната ширина, како 
и условите за лоцирањето на разни рекламни стол-
бови, автомати, трансформатори, бензински пумпи 
и друго во склад со перспективниот развиток на 
населбата. 

4. Систем на градба 

Член 17 
Густината на становањето, како и големината 

и висината на објектите се одредува според кон-
кретните услови на населбата, водејќи при тоа 
сметка за рационално користење на земјиштето, 
економичноста на градбата и др. 

5. Комунални инсталации и комунални 
објекти 

Член 18 
Во одлуката потребно е да се одреди начинот 

на водоснабдувањето, одводнувањето на отпадните 
води, електричното осветлување и другите кому-
нални објекти со одредување на минимални ди-
мензии за истите, водејќи сметка за хигиенските 
услови на населбата. ѕ 

6. Надградба и доградба на објекти 

Член 19 
Наградба и доградба може да се предвидува на 

постојните градежни објекти. 
Надградување на згради ќе се врши само во 

оние делови на населбата односно во оние улици 
во кои е предвидена изградба на повеќекатни згра-
ди или во кои постојат претежно повеќекатни 
згради. 

Доградувањето ќе се врши само на згради каде 
за тоа има услови. 

7. Уредување на дворовите 

Член 20 
Дворовите можат да бидат колективни (дво-

рови за колективни станбени згради) и индиви-
дуални (дворови за фамилијарни станбени згради). 

Големината на дворовите, како и оградувањето 
на истите, ќе се утврди со одлуката. 

Колективните дворови треба да се уредат со 
украсно зеленило, а индивидуалните со такво на 
дворното место кон улицата. 

Во периферните делови на населбата може да 
се предвиди и изградба на споредни згради во дво-
рот, со тоа што ќе се одреди нивната височина и 
намена, оддалеченоста на истите од станбената 
зграда, како и нивниот положај во дворот, така да 
истите не бидат пред станбената зграда. 

8. Етапи па градба 

Член 21 
Градбата треба да се одвива по етапи. 
Етапната градба треба да се заснива врз за-

клучоците од анализата за перспективниот разви-
ток на населбата. 

9. Времена намена на неоградените 
земјишта 

Член 22 
За неизградените земјишта, на кои во перспек-

тива ќе се град,ат постојани објекти, потребно е да 
се одреди нивната времена намена (игралишта, 
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спортски терени, места за паркирање на возила 
и др.). Во случај, за овие земјишна да не се одреди 
времената намена, потребно е долж нивната регу-
лациона линија да се оградат со соодветна ограда. 
Оградата мора да биде таква да не го нагрдува 
изгледот на населбата и да не претставува опасност 
за минувачите. 

10. Културни паметници и природни 
реткости 

Член 23 
При донесувањето на одлуката треба да се 

имаат во предвид постојните прописи, кои се одне-
суваат на паметниците на културата и на природ-
ните реткости. 

11. Постапка за издавање па локации 

Член 24 
За изградба на нови градежни објекти, за над-

градба и доградба и за измена на постојниот објект 
мора да се прибави решение за локација. 

Член 25 
Решението за локација особено содржи: основ-

на намена и капацитет на објектот, положај на 
објектот во однос на соседните објекти и регула-
ционата линија, нивелета, хоризонтален и верти-
кален габарит на објектот, место и начин на повр-
зувањето на објектот со комуналните инсталации 
(водовод, канализација, електрика и др.), условите 
за оспособување на земјиштето за градење, битни 
карактеристики за надворешниот изглед, обликот 
и бојата на објектот и краен срок за отпочнување 
со градбата. 

Член 26 
Решението за локација го донесува, по барање 

на заинтересираната странка, органот на управата 
на општинскиот народен одбор надлежен за урба-
низам. 

Решението за локација се донесува во срок од 
30 дена од денот на барањето. 

Член 27 
Решението за локација ја губи важноста ако 

изградбата на објектот не отпочне во срок одреден 
со решението. 

По исклучок, од оправдани разлози, срокот за 
отпочнување на градбата може да се продолжи 
најмногу до 6 месеци. 

12. Постапка за одредување на регулациона 
линија 

Член 28 
Пред да отпочне градбата на објектот потребно 

е за истиот да се одреди регулациона линија и 
нивелета. ј 

Регулационата линија и нивелетата ја одре-
дува, по барање на заинтересираната странка, уп-
равниот орган на општинскиот народен одбор над-
лежен за урбанизам. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 29 
Одлуки кои го заменуваат урбанистичкиот план 

не можат да се донесуваат по истекот на сроко-
вите за донесувањето на урбанистичките планови, 
предвидени со член 29 од Законот за урбанистич-
кото планирање. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 1372 
23 октомври 1961 година 

Скопје 
Претседател 

; на Советот за социјална политика 
и комунални прашања на НРМ, 

Трајче Грујоски, с. р. 

217. V 
На основа член 49 од Уредбата за финансира-

ње на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" број 12/55 година) и член 58 од Правилни-
кот за пресметување и плаќање на придонеси од 
личниот доход од работен однос („Службен лист 
на ФНРЈ" број 3/60 и 17/61 год.), Собранието на Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, на својата седница одржана на ден 29 мај 
1961 година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДДЕЛЕН ПРИДОНЕС НА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Најмал број на осигуреници запослени ка ј 
поодделни исплатители на личниот доход, кој обвр-
зува на одредување на одделен придонес се утвр-
дува на 40 рабо-тици односно службеници. 

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

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

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

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

а) најмал просечен расход за здравствено 
осигурување на еден активен осигуреник годишно 
во износ од динари 7.000 во кој основ влегуваат 
расходите за надомест вместо плата по болест и 
повреда и болничко лекување; 
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б) најнизок процент на отсуствување од ра-
бота по болест и повреда од 2,60%. 

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

3. За поодделни стопански гранки одвоено од 
точка 2 под б) се одредува процент на отсуству-
вање од работа и тоа: ( 

— шифра 114 црна металургија 2,8 
„ 115 обоена металургија 6,2 
,1 116 неметални рудници 4,0 
„ 117 метална индустрија 3,3 
„ 119 електро индустрија 3,6 
„ 120 хемиска индустрија 4,0 
„ 121 индустрија на градежен 

материјал 3,6 
122 дрвна индустрија 3,3 

„ 124 текстилна индустрија 4,6 
„ 125 индустрија за кожи 

и кондури 4,3 
„ 127 прехранбена индустрија 3,1 
„ 128 графичка индустрија 3,9 
„ 129 тутунова индустрија 4,1 

411—416 градежништво 3,2 
„ 511 сообраќај 3,5 
„ 811—813 комунална дејност 2,9 

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

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

а) ка ј расходите отстапување за секој 500 ди-
нари годишно или тримесечно 125 динари и 

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

5. Најмалите стопи за одделен придонес за 
здравствено осигурување што ќе се определуваат 
задолжително за определеното отстапување од 
просекот на расходите односно од процентот на 
отсуствување од работа на подрачјето на околискиот 
завод за социјално осигурување по точка 4 од оваа 
одлука се утврдува на 0,50%? на нето износ на 
личниот доход, со' тоа што највисока стопа на 
одделен придонес за здравствено осигурување одре-
дено со таблиците на поодделни околиски заводи 
за социјално осигурување не може да би,де пого-
лема од 4%; односно стопа за враќање — бонифи-
цирање 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 Стопа на 

на расходите надминат 
за 

отсуству-
вање! о 
надми-
нато за 

одделен при-
донес на 

личен доход 
годишно тримесечно 

отсуству-
вање! о 
надми-
нато за изнесува 

500 125 0,30 0,50% 
1.000 250 0,60 1.—% 
1.500 375 0,90 1,50% 
2.000 500 1,20 2.—% 
2.500 625 1,50 2,50% 
3,000 750 1,80 3.—% 
3.500 875 2,10 3,50% 
4.000 1.000 2,40 4.—% 

б) За отстапување под просекот: 

За расходите помали за Отстапу-
вање 

помало 

Стопа на 
одделен при-

годишно тримесечно 

Отстапу-
вање 

помало 
донес на личен 

доход за 
враќање 

изнесува 

500 125 0,30 0,50% 
1.000 250 0,60 1,—% 
1.500 375 0,90 1,50% 
2.000 500 1,20 2.—% 

6. Врз основа на член 50 од Уредбата за фи-
нансирање на социјалното осигурување, собранија-
та на околиските заводи за социјално осигурување 
донесуваат таблици на одделен придонес за здрав-
ствено осигурување со тоа што треба обавезно да се 
земаат во предвид минималните стопи предвидени 
по точка 5 од оваа одлука и ве тие рамки да би-
дат составени. 

7. Ако е просекот на расходите, односно отеу-
ствувањето од работа за подрачјето на околијата 
пониска од утврдените пресеци со оваа одлука 
(пониски од 7.000 динари годишно односно 2,60%) 
собранијата на околиските заводи за социјално оси-
гурување, своите таблици ги утврдуваат спрема 
прссеците на подрачјето на околијата. 

8. Ако ка ј 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 по-поволна стопа. 

9. Одредените проценти за поедини стопански 
гранки (точка 3 од оваа одлука), заводите се долж-
ни да ги земаат во предвид при донесувањето на 
таблиците по одделната стопа, односно околиските 
заводи се должни за секоја наведена стопанска 
гранка да донесуваат одделни таблици. 

10. Упатство за начинот на спроведувањето на 
оваа одлука дава Извршниот сп5ор на Собранието 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје. 

11. Оваа одлука влегува во сила кога нејзи-
ната согласност ќе ја потврди Собранието на Со-
јузниот завод за социјално осигурување — Белград 
и ќе се објави во „Службен весник на НРМ4'. 

12. Со влегувањето во сила на оваа од,лука, пре-
станува да важи Одлуката за висината на стопите 
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на одделен придо-нес под 07 број 986/1 од 18-1У-
1960 година. 

Број 07-1632/1 
29 мај 1961 година 

Скопје 

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

Собранието на Сојузниот завод за социјално 
осигурување — Белград под 03 број 10158/1 од 7-Х-
1961 година, даде согласност во смисла на т. 11 од 
предната Одлука. 

Директор, 
Душко ѓорѓиев, Ј. р. 

218. 
На основа член 25 и 26 од Уредбата за фи-

нансирање на социјалното осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", број 12/55 год,), Собранието на Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување Скоп-
је, на својата седница одржана на ден 29 мај 1961 
година донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 

ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Околиските заводи за социјално осигурување 

за 1961 година ќе уплатуваат премија во фондот за 
задолжително здравствено реосигурување во ви-
сина од 4%-тен износ од вкупниот приход од при-
донесот за здравствено осигурување. 

Од вкупниот износ, уплатен на име премија за 
задолжително здравствено реосигурување, се из-
двојува 10% во резерва на фондот. 

II 
Во смисла на член 25 од Уредбата за финан-

сирање на социјалното осигурување, утврдени се 
следните републички просеци како и најмалите 
проценти' на отстапување на тие пресеци, по кој ќе 
се врши надоместувањето од фондот за задолжи-
телно здравствено реосигурување: 

1. Просечен придонес за здравствено осигуру-
вање по осигуреник (активни и лица привремено 
вон работен однос) — стварен просек со отстапу-
вањето од минус 3%; 

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

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

4. Просечен број на членови на фамилија по 
осигуреник (активни и лица привремено вон рабо-
тен однос) — стварен просек зголемен за 2%. 

III 
Во смисла член 26 од истата Уредба, висината 

на надоместувањето по фондот за задолжително 
реосигурување за поодделни1 случаи на реосигуру-
вањето се определува: 

1. До колку просечниот годишен приход од, 
придонесот за здравствено осигурување по еден 
осигуреник е помал од републичкиот просек, надо-
местувањето ќе се врши во 70%?-тен износ на раз-
ликата помеѓу републичкиот просек и просекот на 
околискиот завод за социјално осигурување; 

2. До колку просекот на деновите на болување 
од ТБЦ на товар на социјалното осигурување е по-
голем одј републичкиот пресек, надоместувањето 
ќе се врши по 550 динари за секој ден на изоста-
нок од работа над просекот; 

3. До колку просекот на активни осигуреници 
— жени е поголем од републичкиот, надоместува-
ње ќе се врши во износ од 3.400 динари годишно 
пс активен осигуреник жена над просекот; 

4. До колку просечниот број на членовите на 
семејство на осигуреници е поголем од републич-
киот пресек, надоместување ќе се врши во износ 
од 2.800 динари годишно за секој член на семеј-
ството над републичкиот просек. 

IV 
Пресметувањето 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 и нив-
ните филијали ќе вршат пресметување на пре-
миите и по пат на книжење ќе ја одобрат меѓу-
себната сметка на Републичкиот завод. 

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

3. Утврдувањето на износот за надомест за 
поедини случаеви: на (задолжително 'здравствено 
реосигурување се врши врз основа на статистички-
те и финансиските сведени ја опремената во оваа 
одлука. 

За таа цел околиските заводи за социјално оси-
гурување должни се да по истекот на секое кален-
дарско тримесечје испратат до Републичкиот за-
вод за социјално осигурување за изминатиот пе-
риод од почетокот на годината еве дени ја со соод-
ветните документи врз основа на кои Републич-
киот завод ќе утврди дали настанале причини за 
задолжително здравствено реосигурување за кое се 
врши надоместувањето. 

Сведени јата треба да бидат групирани по ме-
сеци. 

4. Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање врз основа на поднесената документација ќе 
врши пресметување со заводите каде настанале 
случаеви за реосигурување и ќе донесе решение 
за признавање на правата за надоместувањето и за 
висина на надоместувањето по поодд,елни случаеви. 

5. Во периодот помеѓу поодделни пресметки 
Републичкиот 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 ед почетокот на годината 
до крајот на пресметковниот период, а за надоме-
стување доаѓа во обзир само разликата помеѓу 
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извршената исплата на аконтацијата и конечната 
пресметка на надоместувањето што припаѓа за 
соодветна година. 

7. До колку Републичкиот завод за социјално 
осигурување констатира дека поднесените еве де-
ни ја и документација не се исправни или пресмет-
ките се погрешни ќе бара од заводот да го истото 
надополни, а може и да врши проверка по доку-
ментацијата на поднесените барања. 

V , 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја потврди 

Собранието на Сојузниот завод за социјално оси-
гурување, а ќе се применува од 1 јануари 1961 год. 

VI 
Со денот на стапувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за висината 
на премијата и на д окна дата за поодделни случаи 
на обавезно реосигурување, 07 број 985-1 од 25 
април 1960 година. 1 

Број 07-1633/1 
29 мај 1961 година 

Скопје 
Директор, , Претседател, 

Душко ѓорѓиев, с. р. Горе Дамески, с. р. 

Собранието на Сојузниот завод за социјално 
осигурување — Белград под 06 бр. 10158/1 сад 7-Х-
1Ѕ61 година, даде согласност во смисла на т. V од 
предната Одлука. 

Директор, 
Душко ѓорѓиев, с. р. 

По извршеното срамнување се изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за уста-
новување посебен додаток за службениците на 
научните установи кои работат под услови штетни 
по здравјето, објавена во „Службен весник на 
НРМ" бр. 14/61, се поткраднала долунаведената 
грешка, поради што се дава следната 

ИСПРАВКА 
на Одлуката за установување посебен додаток за 
службениците на научните установи кои работат 

под услови штетни по здравјето 
Во точка V наместо ,Д960" треба да стои „1961". 
Од Извршниот совет на НРМ — Скопје, 14 

ноември 1961 година, бр. 09-764/2-60. 

О!Апсен дел 

КОНКУРСИ 
Комисијата за службенички работи на НОО Дел-
иво, врз основа на член 21 од Законот за јавните 

службеници 

распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Еден референт во Отсекот за стопанство на 

работното место шеф на Отсекот за стопанство 
на НОО — Делчево; 

1 декември 1961 

2. Еден референт во Отсекот за општа управа 
и општествени служби на работното место рефе-
рент за просвета и култура. 

УСЛОВИ: За работното место под еден — виша 
стручна спрема и пет години управна пракса, а за 
работното место под 2) виша педагошка школа и 
3 години управна пракса. 

Приправници немаат право на конкурс. 
Конкурсот се заклучува, петнаесет дена по 

објавувањето. Кандидатите кон својата пријава 
треба да поднесат куса биографија. (1491) 

Комисијата за службенички работи на НОО Дел-
чево, врз основа на член 21 од Законот за јавните 

службеници 
распишува 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 

1. Еден референт во Отсекот за стопанство на 
работното место референт за план, анализа и ста-
тистика. 

УСЛОВИ: Висока стручна спрема ч положен 
стручен испит. 

Конкурсот се заклучува триесет дена по обја-
вувањето. Кандидатите кон својата пријава треба 
да поднесат куса биографија. (1492) 

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 170, страна 447 е запишано следното: 
Илија, Вајалски, директор на Дистрибутивното 
електрично претпријатие „Никола Тесла" во Гев-
гелија, е разрешен од должност и му престанува 
правото за потпишување. , 

За директор на претпријатието, со решение на 
Народниот одбор на општината Гевгелија бр. 1248 
од 25-11-1960 година, е назначен Секуловски Дане. 
Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува во границите на овластувањето со 
стариот регистриран потписник Јован Захов, сме-
тано од 13-УШ-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 552/60. (1266) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 171, страна 455 е запишано следното: 
На досегашните потписници на Угостителското 
претпријатие „Македонија" — Гостивар и тоа: Све-
тозар Трифуновски и Диле Серафимовски им пре-
станува правото за потпишување. 

За нови потписници на претпријатието се наз-
начени следните лица: Фотир 'Синадиновски, како 
в.д. директор, бидејќи со решението на Народниот 
одбор на општината Гостивар бр. 1238 од 7-1У-1960 
година е поставен за таков, Трајче Ламбески, шеф 
на сметководството, и секретарот Добре Пандило-
ски, сметано од 21-У1-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 442/60. (1267) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 272, страна 985 е запишано следното; 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Гостивар бр. 3980 од 1-УН-1960 година 
фирмата на Шумското стопанство „Шар" — Гости-
вар во иднина се менува и ќе гласи: Шумски ком-
бинат „Јавор" — Гостивар. 

Покрај досегашниот потписник Стојан Ѓуров-
ски, директор, комбинатот ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат во границите на овла-
стувањето новоназначените потписници: Коста Ко-
стоски, Трпе Попоски и Раде Ристоски, сметано од 
2-УП-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 473/60. (1269) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 250, страна 657 е запишано следното' 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Продавницата во село Глумово на Трговското 
претпријатие за промет со мешани, индустриски, 
прехранбени, деликатесни и книжарски стоки на 
мало „.Снабдител" — Ѓорче Петров, согласно со од-
луката на Работничкиот совет бр. 4 од 27-У-1960 
год., сметано од 1-УП-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 531/60. (1272) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 304, страна 789 е запишано следното. 
Досегашните потписници на Рударскиот базен за 
хром „Радуша" — Ѓорче Петров и тоа: Арсен Пен-
са, директор, Фредерик Питрошев, главен техно-
лог, и Петар Грашек, главен инженер за рударство, 
со разрешени од должност и им престанува пра-
вото за потпишување. 

За нови потписници на Рударскиот базен за 
хром „Радуша" — Ѓорче Петров, се назначени след-
ните лица: Јован Исај левски, директор, Урош Јан-
ковиќ, раководител на економскиот сектор, и Че-
домир Милошевски, секретар на претпријатието, 
сметано од 16-У111-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 557/60. (1273) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 17, 
страна 65 е запишано следното: Досегашните пот-
писници на Земјоделската задруга „Бистра", с. Га-
личник и тоа: Тало Филиповски, шеф на книговод-
ството, и Бундалевски Блаже, претседател, се раз-
решени од должност и им престанува правото за 
потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Тортевски Митре, раководител на 
килимарата, и Томо Караѓозов, шеф на книговод-
ството. Тие задругата ќе ја потпишуваат, задол-
жуваат и раздолжуваат во границите на овласту-
вањето со стариот регистриран потписник Јован 
Равановски, управник на задругата, сметано од 
6-У1-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 391/60. (1274) 

Бр. 38 - Стр. 559 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 114, страна 325 е запишано следното: 
Досегашниот директор на Земјоделското своштар-
ско-лезарско претпријатие ,Доза", Гиновци, Кри-
вопа л аначко, Димитриевски Тодосов Бошко и кни-
говодител ат Серафимовски Колев Благоја се раз-
решени од должност и им престанува правото за 
потпишување. 

За нови потписници на претпријатието се наз-
начени следните лица: за директор Петар Сера-
фимовски, назначен со решението на Народниот 
одбор на општината Ранковци бр. 03-1190 од 31-Ш-
1960 годјина, Жарковиќ Нада, земјоделски техни-
чар, и Трајковски Стевко, благајник, сметано од 
13-УШ-1960 год. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 551/60. (1275) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. бр. 95, 
страна 411 е запишано следното: досегашните пот-
писници на земјоделската задруга „Малина" — 
Крива Паланка и тоа: Јоско Стефанов Јосифовски, 
Стевко Георгиев Стојчевски и Насе Костадинов 
Ангеловски, се разрешени од должност и им пре-
станува правото за потпишување. 

За нови потписници на задругата се назначени 
следните лица: Киро Цеков Владимировски, Љу-
бомгф Митев Христовски. Тие задругата ќе ја пот-
пишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во грани-
ците на овластувањето со стариот регистриран пот-
писник Митко Георгиев Мазаковски, сметано од 
9-У1-1960 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 402/60. (1276) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите под рег. 0р. 58, 
стр. 227 е запишано следното: Велиновски Јанче, 
книговодител, досегашен потписник на Земјодел-
ската задруга „Слога" с. Умин Дол, Кумановско, 
е разрешен од, должност и му престанува правото 
за потпишување. 

За шеф на сметководството на задругата е наз-
начен Величковски Иван. Тој задругата ќе ја пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето од 6-УШ-1960 год. со стариот реги-
стриран потписник Петковски Владо, управник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 540/60. (1277) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. бр. 164, страна 459 е запишано следното: 
Согласно со решението на Народниот одбор на оп-
штината Куманово бр. 05-2083/1 од 6-У1-1960 го-
дина дејноста на Механичкото лимарско претпри-
јатие „И ноември", Куманово, во иднина се про-
ширува и со: производството на земјоделски спра-
ви и правење на железен намештај за домашни 
потреби. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 480/60. (1278) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 



Стр. 560 - Бр. 38 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 1 декември 1961 

I I 
ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА 

\ н а „ С л у ж б е н в е с н и к на Н Р М " 
I ЗА 1962 ГОДИНА \ 
^ Претплатата на „Службен весник на НРМ" за 1962 
^ година изнесува 1.800 динари за еден примерок. 
\ Претплатата се прима однапред за цела година а се 
^ уплатува на жиро сметка на „Службен весник на НРМ" 
^ 802-11/1-698 кај Филијалата на Народната банка — Скопје 
\ или со чековната уплатница што е приложена кон бро-
1 јот 36/61. 
р Им се обрнува внимание на претплатниците дека при 
^ уплатувањето на претплатата треба читливо на чековната 
\ или вирманската уплатница да ги напишат следните пода-
\ тоци: Точна адреса (место, улица и број, поштенски фах и 
\ надлежна пошта), број на примероци, старите претплат-
^ ници покрај ова да го наведат и бројот под кој е приман 
\ весникот во 1961 година. I 
^ Претплатата за 1962 година може да се обнови до 31 ^ 
^ декември о.г. По овој срок на сите што не ќе ја обноват ^ 
^ претплатата ќе им се запре испраќањето на весникот. \ 4 у 
ђ Бидејки извесен број претплатници од 1961 год. уште ^ 
^ не ја подмириле претплатата, се молат со претплатата за ^ 
^ идната година едновремено да ја внесат и должната прет- ^ 
Г плата од 1961 година. 2 2 ? Г ' 

СОДРЖИНА 

216. Правилник за елементите што треба да 
ги содржи одлуката на Наредниот одбор 
на општината кеја го заменува урбанис-
тичкиот план — — — — — — — 553 

217. Одлука за одделен придонес на здравстве-
ното осигурување — — — — — — 555 

218. Одлука за спроведување на задолжително 
здравствено реосигурување — — — - 557 

Исправка на Одлуката за установување 
посебен додаток за службениците на на-
учните установи кои работат под услови 
штетни по здравјето — — — — - 558 

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 802-11/1—698 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (3032) — Скопје 


