
С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 31 декември 1971 
С к о п ј е 

Број 43 Год. XXVII 

Претплатата за 1971 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
5 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

335. 
Врз основа на член 119 и 120 од Деловникот 

на Социјално-здравствениот собор на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, Соци-
јално-здравствениот собор, на својата седница одр-
жана на 29 декември 1971 гоДина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА 
ОДБОРИТЕ НА СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ' 

СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

I. Во Одборот за здравствена заштита и здрав-
ствено осигурување се избираат: 

а) за претседател: д -р Миле Миланов; 
б) за членови: 1. д -р Никола Багевски; 

2. д -р Стојмир Вељановски; 
3. д -р Милан Гавриловски; 
4. д -р Стојка Косева; 
5. д -р Душко Цветковски; 
6. д -р Петар Мостров; 
7. д-р Василие Давидовски; 
8. Милан Сланев. 

II. Во Одборот за здравствена заштита на ма ј -
ки и деца се избираат: 

а) за претседател: д -р Милена Влашка; 
б) за членови: 1. д -р Милорад Младеновиќ; 

2. д -р Славко Андоновски; 
3. д -р Ангел Генадиев; 
4. д -р Љупчо Доревски; 
5. д - р Панче Илиоски; 
6. д -р Милка Михова; 
7. д -р Диме Мешков; 
8. д -р Б л а ж е Милошевски. 

III. Во Одборот за социјална и детска зашти-
та се избираат: 

а) за претседател: Раде Петровски; 
б) за членови: 1. д -р Владо Петковски; 

2. Драги Гошевски; 
3. д -р Иван Галев; 
4. д -р Борис Герасимовски; 
5. д -р Владимир Константинов-

ски; 
6. д - р Милица Павловска; 
7. д -р Ристо Манасиев; и 
8. д -р Јордан Никодиновски. 

IV. Во Одборот за пензиско и инвалидско оси-
гурување се избираат: 

а) за претседател: Душан Михајловски; 
б) за членови: 1. д -р Александар Анастасовски; 

2. д - р Драган Јаневски; 
3. д -р Методија Гавриловски; 
4. д -р Тодор Јосифовски; 
5. д -р Агим Незири; 
6. д -р Симеон Георгиевски; 
7. д -р Светозар Чочоровски; 
8. д -р Крсте Здравевски; и 
9. Орде Кузмановски. 

V. Во Одборот за прашања на борците и вое-
ните инвалиди од војните се избираат: 

а) за претседател: д-р Илија Пуздерлиски; 
б) за членови: 1. д -р Даме Дамевски; 

2. д -р Владо Попов; 
3. д - р Мифтар Курти; 
4. д - р Љубен Георгиев; 
5. д -р Трајче Христовски; 
6. д -р Никола Куновски; 
7. д -р Станка Гонева; 
8. д -р Никола Марковски. 

VI. Во Одборот за огаптествено-економски од-
носи се избираат: 

а) за претседател: д -р Никола Стојановски; 
б) за членови: 1. д -р Димитар Трпеновски; 

2. д -р Иван Дејанов; 
3. д -р Драгољуб Христовски; 
4. д -р Горѓи Трендафиловски; 
5. д -р Јовица Јовановски; 
6. д-р Ердем Шабан; 
7. д -р Никола Караманов; 
8. д - р Андон Кочев. 

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-4234 
30 декември 1971 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

336. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за Ре-

публичкиот фонд за помагање дејноста на опш-
тествените организации, Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничката сед-
ница на Републичкиот собор и на Соборот на оп-
штините, одржана на 29 декември 1971 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД 
ЗА ПОМАГАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОПШТЕСТВЕНИ-

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Се разрешува Киро Камберски од долж-

носта член на Управниот одбор на Републичкиот 
фонд за помагање дејноста на општествените ор-
ганизации. 

II. Се именува Благоја Станоевски, секретар 
на Републичката конференција на Сојузот на мла-
дината на Македонија за член на Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за помагање дејноста 
на општествените организации. 

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ' 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-4272 
30 декември 1971 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с .р . 
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337. 
Врз основа на член 11 од Законот за таленти-

раноста и успехот на младите, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на заеднич-
ката седница на Републичкиот собор и Соборот 
на општините, одржана на 29 декември 1971 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТИМУ-
ЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНОСТА И УСПЕХОТ 

НА МЛАДИТЕ 

I. За членови на Управниот одбор на Репуб 
личкиот фонд за стимулирање талентираноста и 
успехот на младите се именуваат: 

1. д-р Славчо Бахчеванџиев, проректор на Уни-
верзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје; 

2. Ристо Марковски — новинар; 
3. д-р Димитар Хрисохо, професор на Меди-

цинскиот факултет во Скопје; 
4. инж. Александар Величковски, професор на 

Електро-машинскиот факултет Скопје; 
5. Лазо Софијанов, директор на гимназијата 

во Кратово; 
6. Јован Аврамовски, директор на Огапто-кад-

ровскиот сектор во „Тетекс" — Тетово; 
7. Гоце Шутиновски, член на Претседателство-

то на Републичката конференција на Сојузот на 
младината на Македонија. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 03-42,70 
30 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

338. 
Врз основа на Уставниот амандман VI точка 

1 став 3 алинеа 7, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, по предлог на Комисијата 
за прашања на изборите и именувањата, на Заед-
ничката седница на Републичкиот собор и на Со-
борот на општините, одржана на 29 декември 1971 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕ-

НОВИТЕ НА КОМИТЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНА 
ТРГОВИЈА 

I. Се разрешуваат: 
— Александар Шумковски, претседател на Ко-

митетот за надворешна трговија; 
— Членовите на Комитетот за надворешна тр-

говија: 
1. Зафир Сарафов, 
2. Данчо Шутурков, 
3. Љубе Трајковски, 
4. Митко Ангеловски, 
5. Јонче Този, 
6. Благоја Затевски, 
7. Илија Црвенковски, 
8. Инж. Димче Милановски, 
9. Драги Димовски, 

10. Блашко Бојаџиев, 
II. Милисав Маневски, и 
12. Велимир Гиновски. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот што, 
согласно член 37, алинеа 1 од Законот за репуб-
личките органи на управата, ќе го определи Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, а ќе се објави во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Маке-
донија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-4266 
29 декември 1971 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 

339. 
Врз основа на член 19 од Законот за судовите 

од општа надлежност („Службен весник на СРМ" 
број 42/65), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на заедничката седница на Ре-
публичкиот собор и на Соборот на општините, одр-
жана на 29 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СУД ВО СКОПЈЕ 

I. Се разрешува Мугбил Бејзат, од должноста 
судија на Окружниот суд во Скопје, поради за-
минување на нова должност. 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-4265 
2,9 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 

340. 
Врз основа на член 176 точка 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, во врска 
со член 39в од Законот за републичките органи на 
управата („Службен весник на СРМ" бр. 17/65, 
16/67, 16/69 и 5/70), Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА СЕРВИСОТ ЗА ЗГРАДИ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ 

И ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 1 
Се укинува Сервисот за згради за потребите на 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија и Извршниот совет (Сервис). 

Сервисот престанува со работа на 31 декември 
1971 година. 

Член 2 
Работниците, правата и обврските, средствата, 

опремата и потрошниот материјал на Сервисот ги 
презема Извршниот совет. 

Член 3 
Ликвидацијата на Сервисот ќе ја спроведе по-

себна комисија, што ќе ја именува Извршниот со-
вет. 
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Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за основање Сервис за 
згради за потребите на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија и Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 29/70). 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањ,ето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2826/1 
28 декември 1971 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Морхц Романо, с. р. 

341. 
Врз основа на член 12 став 1 од Законот за 

посебните девизни квоти за увоз на опрема за оп-
ределени намени во 1971 година („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/71), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОСИТЕЛ НА ПРАВАТА ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ПОСЕБНАТА ДЕВИЗНА КВОТА 
ЗА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА НАУЧНИТЕ 

УСТАНОВИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. За носител на правата за користење на по-
себната девизна квота за опрема за потребите на 
научните установи во Социјалистичка Република 
Македонија се определува Републичкиот фонд за 
научноистражувачка работа. 

2, Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2642/1 
10 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 

342. 
Врз основа на членот 35 став 1 точка 1 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), во врска 
со членот 104 став 1 од Основниот закон за уста-
новите („Службен лист на СФРЈ" бр. 5/65, 50/68 и 
55/69) и членот 2086 став 2 од Основниот закон за 
пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 11/68, 
32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 15/71 и 16/71), по постиг-
ната согласност со Собранието на Републичката за-
едница на социјалното осигурување на работниците 
— Скопје, Собранието на Заедницата на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 29 декември 1971 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

I 

Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје, востановен со одредбите на членот 42 
став 2 од Основниот закон за организација и ф и -
нансирање на социјалното осигурување за терито-
ријата на Социјалистичка Република Македонија, 
престанува на 31 декември 1971 година. 

II 
Работата на работниците на Републичкиот за-

вод за социјално осигурување — Скопје, во смисла 
на одредбите на членот 109 од Основниот закон за 
работните односи — пречистен текст („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 12/70), им престанува на 31 де-
кември 1971 година. 

III 

Делот од основните средства и инвентарот на 
Републичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје, утврден во смисла на членот 148 од Зако-
нот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населени-
ето („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), како и 
правата и обврските на тој Завод во врска со спро-
ведувањето на пензиското и инвалидското осигуру-
вање се пренесуваат на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија. 

Со делот на основните средства и инвентарот 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје, како и со правата и обврските на тој 
Завод што се однесуваат на спроведувањето на до-
датокот на деца ќе се постапи на начин определен 
со закон. 

IV 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
Бр. 01-3569/1 

29 декември 1971 година 
Скопје 

Претседател, 
Мара Миланова, с. р. 

343. 
Врз основа на членот 35 став 1 точка 4 од Ос-

новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 24/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), а во врска 
со член 144 и 146 од Законот за здравственото осигу-
рување и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението („Службен весник на СРМ" 
бр. 21/71), по претходно постигната согласност со 
Собранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, Собранието 
на Републичката заедница на социјалното осигу-
рување на работниците — Скопје, на седницата 
одржана на 29 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

I 

Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје востановен со одредбите на членот 42 
став 2 од Основниот закон за организација и ф и -
нансирање на социјалното осигурување за терито-
ријата на Социјалистичка Република Македонија, 
престанува на 31 декември 1971 година. 

II 

Работата на работниците на Републичкиот за-
вод за социјално осигурување — Скопје, во смисла 
на одредбите на членот 109 од Основниот закон за 
работните односи — пречистен текст („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 12/70), им престанува на 31 де-
кември 1971 година. 
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III 

Со делот од основните средства и инвентарот 
на Републичкиот завод за социјално осигурување 
— Скопје што се однесува на спроведувањето на 
здравственото осигурување и задолжителното здрав-
ствено реосигурување на работниците, како и 
здравственото осигурување на земјоделците, ќе се 
постапи според соодветните одредби на членот 148 
од Законот за здравствено осигурување и задол-
жителните видови на здравствена заштита на на-
селението. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 01-3547/1 
29 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Митанова, с. р. 

344. 
Врз основа на членот 208в став 3 од Основниот 

закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 
54/67, 11/68, 32/68, 55/68, 11/69, 47/70, 15/71 и 16/71), 
Собранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 29 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗАЕД-
НИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

I 

За вршење на стручните, административните и 
финансиските работи во врска со спроведувањето 
на пензиското и инвалидското осигурување се фор-
мира Стручна служба на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија (во 
натамошниот текст: Стручна служба). 

Со Стручната служба раководи директорот на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија (во натамошниот текст: ди-
ректорот на Заедницата). 

Директорот на Заедницата и раководните ра-
ботници на Стручната служба ги именува и раз-
решува Собранието на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија. 

Изборот на директорот на Заедницата и рако-
водните работници на Стручната служба се врши 
по постапка што ќе ја утврди Собранието на За -
едницата. 

Во решението за именување на директорот на 
Заедницата се определува и неговиот личен доход. 

До изборот на директорот на Заедницата Со-
бранието на Заедницата ќе именува вршител на 
должноста — директор на Заедницата. 

II 
Во раководењето со Стручната служба на За -

едницата директорот на Заедницата ја организира 
работата на службата, се грижи за извршување на 
програмите за дејноста на Заедницата и за рабо-
тата на Стручната служба, за спроведување на 
пензиското и инвалидското осигурување, на ф и -
нансискиот план, на работите што произлегуваат 
од законските и другите прописи, како и на дру-
гите задачи и работи со кои Собранието на Заед-
ницата ќе ја задолжи Стручната служба. 

Директорот на Заедницата ја застапува Заед-
ницата во имотно-правните и работно-правните од-
носи, како и Собранието на Заедницата во рамките 
на овластувањата дадени од Собранието. 

За својата работа, како и за работата на Струч-
ната служба директорот на Заедницата одговара 
пред Собранието' на Заедницата. 

III 

До донесување на Статутот на Заедницата и 
други општи акти на Заедницата и на Стручната 
служба по однос на организацијата и работата на 
Стручната служба, како и на правата на работни-
ците на работата и врз основа на работата, ќе се 
применуваат соодветните одредби на Основниот за-
кон за организација и финансирање на социјално-
то осигурување, Основниот закон за пензиското 
осигурување и Основниот закон за инвалидското 
осигурување, како и Статутот и другите општи 
акти на досегашниот Републички завод за социјал-
но осигурување — Скопје. 

IV 
За привремено вршење работите на Стручната 

служба до утврдувањето на нејзината нова орга-
низација и систематизација на работните места и 
спроведувањето на постапката за пополнување на 
работните места на истата, се преземаат работни-
ците на досегашниот Републички завод за социјал-
но осигурување — Скопје, кои за тоа ќе дадат сво-
ја согласност. 

Работата на работниците од претходниот став 
ќе трае до пополнувањето на соодветните работни 
места по пропишана постапка односно до вработу-
вањето на работникот, но не подоцна од 30 јуни 
1972 година. 

V 

При спроведувањето на постапката за пополну-
вањето на новововедените работни места предност 
ќе им се даде на работниците кои определено време 
вршеле исти или слични работи предвидени за ра-
ботното место на кое се примаат, ако ги исполну-
ваат и другите барани услови за тоа работно место. 

VI 
До формирањето на Сојузот на заедниците на 

здравственото осигурување на работниците и Со-
јузот на заедниците на здравственото осигурување 
на земјоделците, стручните, административните и 
финансиските работи на обата сојуза ќе ги врши 
Стручната служба на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

Стручната служба на Заедницата може да врши 
стручни, финансиски и административни работи и 
за други интересни заедници, односно асоцијации, 
доколку тоа спогодбено се утврди. 

Работите што според оваа одлука спаѓаат во 
надлежност на Стручната служба на Заедницата, 
а кои до 31 декември 1971 година ги вршеа кому-
налните заводи за социјално осигурување и нив-
ните филијали, можат да се доверат на вршење на 
стручните служби на заедниците на здравственото 
осигурување, ако за тоа се постигне спогодба со 
тие заедници. 

VII 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се применува од 
1 јануари 1972 година. 

Бр. 01-3.570/1 
29 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, с. р. 



31 декември 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 43 - Стр. 789 

345. 
Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Репу-
бличката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на седницата одржана на 
29 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ - ШТИП И ЗА НЕЈЗИНОТО 

СЕДИШТЕ 

I 
Врз основа на извештаите за резултатите од 

изјаснувањето на осигурениците од подрачјето на 
општините: Штип, Свети Николе, Пробиштип, Ко-
чани, Виница, Делчево, Берово, Радовиш и Стру-
мица по Предлогот за подрачјата што влегуваат во 
состав на одделните заедници на здравственото 
осигурување на работниците, односно на здравстве-
ното осигурување на земјоделците и за седиштата 
на заедниците („Службен весник на СРМ" бр. 38/71), 
се утврдува дека е основана Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Штип, со 
седиште во Штип, во чиј состав влегуваат осигу-
рениците од подрачјата на општините: Штип, Све-
ти Николе, Пробиштип, Кочани, Виница, Делчево, 
Берово, Радовиш и Струмица. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Р,епублика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3575/1 
29 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, с. р. 

346. 

Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр, 21/71), Собранието на Репу-
бличката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на седницата одржана на 
29 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС И ЗА НЕЈЗИ-

НОТО СЕДИШТЕ 

I 

Врз основа на извештаите за резултатите од 
изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на 
општините: Титов Велес, Неготино, Кавадарци, 
Гевгелија и Валандово по Предлогот за подрачјата 
што влегуваат во состав на одделните заедници на 
здравственото осигурување на работниците, однос-
но на здравственото осигурување на земјоделците 
и за седиштата на заедниците („Службен весник 

на СРМ" бр. 38/71), се утврдува дека е основана 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Титов Велес со седиште во Титов Ве-
лес, во чиј состав влегуваат осигурениците од под-
рачјата на општините: Титов Велес, Неготино, К а -
вадарци, Гевгелија и Валандово. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3577/1 
29 декември 1971 год,ина 

Скопје 
Претседател, 

Мара Миланова, с. р. 

347. 

Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Репу-
бличката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на седницата одржана на 
29 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ - ОХРИД И ЗА НЕЈЗИНОТО 

СЕДИШТЕ 

I 
Врз основа на извештаите за резултатите од 

изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на 
општините: Охрид, Струга, Дебар и Кичево по 
Предлогот за подрачјата што влегуваат во состав 
на одделните заедници на здравственото осигуру-
вање на работниците, од,носно на здравственото 
осигурување на земјоделците и за седиштата на 
заедниците („Службен весник на СРМ" бр. 38/71), 
се утврдува дека е основана Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Охрид со 
седиште во Охрид, во чиј состав влегуваат осигу-
рениците од подрачјата на општините Охрид Стру-
га, Дебар и Кичево. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3576/1 
29 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 
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348. 

Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-
ственото осигурување и 'задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Репуб-
личката заедница на социјалното осигурување на 
работниците — Скопје, на седницата одржана на 
29 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ - ТЕТОВО И ЗА НЕЈЗИНОТО 

СЕДИШТЕ 

I 

Врз основа на извештаите за резултатите од 
изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на 
општините Тетово и Гостивар по Предлогот за под-
рачјата што влегуваат во состав на одделните за-
едници на здравственото осигурување на работни-
ците, односно на здравственото осигурување на 
земјоделците и за седиштата на заедниците („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/71), се утврдува дека е 
основана Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Тетово, со седиште во Тетово, во 
чиј состав влегуваат осигурениците од подрачјата 
на општините Тетово и Гостивар. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3574/1 
29 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, с. р. 

349. 
Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Репу-
бличката заедница на социјалното осигурување на 
земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 
29 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ШТИП И ЗА НЕЈЗИНОТО 

СЕДИШТЕ 

I 

Врз основа на извештаите за резултатите од 
изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на 
општините: Штип, Пробиштип, Кочани, Делчево, 
Берово, Радовиш, Виница, Струмица и Свети Нико-
ле по Предлогот за подрачјата што влегуваат во 
состав на одделните заедници на здравственото 
осигурување на работниците, односно на здравстве-
ното осигурување на земјоделците и за седиштата 

на заедниците („Службен весник на СРМ" бр. 38/71), 
се утврдува дека е основана Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Штип, со 
седиште во Штип, во чиј состав влегуваат осигу-
рениците од подрачјата на општините: Штип, Про-
биштип, Кочани, Делчево, Берово, Радовиш, Ви-
ница, Струмица и Свети Николе. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-3567/1 
29 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Акиф Ферати, с. р. 

350. 

Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Репу-
бличката заедница на социјалното осигурување на 
земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 
29 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ТИТОВ ВЕЛЕС И ЗА НЕЈЗИ-

НОТО СЕДИШТЕ 

I 

Врз основа на извештаите за резултатите од 
изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на 
општините: Титов Велес, Неготино, Кавадарци, 
Гевгелија и Валандово по Предлогот за подрачјата 
што влегуваат во состав на одделните заедници на 
здравственото осигурување на работниците, односно 
на здравственото осигурување на земјоделците и 
за седиштата на заедниците („Службен весник на 
СРМ" бр. 38/71), се утврдува дека е основана За-
едницата на здравственото осигурување на земјо-
делците — Титов Велес, со седиште во Титов Ве-
лес, во чиј состав влегуваат осигурениците од под-
рачјата на општините: Титов Велес, Неготино, Ка-
вадарци, Гевгелија и Валандово. 

II 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 

Бр. 01-3566/1 
29 декември 1971 година 

Скопје 
Претседател, 

Акиф Ферати, с. р. 
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351. 

Врз основа на членот 140 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Репу-
бличката заедница на социјалното осигурување на 
земјоделците — Скопје, на седницата одржана на 
29 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВАЊЕТО НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - . ТЕТОВО И ЗА НЕЈЗИНОТО 

СЕДИШТЕ 

I 

Врз основа на извештаите за резултатите од 
изјаснувањето на осигурениците од подрачјата на 
општините Тетово и Гостивар по Предлогот за под-
рачјата што влегуваат во состав на одделните за-
,едници на здравственото осигурување на работ-
ниците, односно на здравственото осигурување на 
земјоделците и за седиштата на заедниците („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 38/71), се утврдува дека е 
основана Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Тетово, со седиште во Тетово, 
во чиј состав влегуваат осигурениците од подрач-
јата на општините Тетово и Гостивар. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛ-

ЦИТЕ - СКОПЈЕ 
Бр. 01-3568/1 

29 декември 1971 година Претседател, 
Скопје Акиф Ферати, с. р. 

По извршеното споредување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за усо-
гласување на пензиите, инвалиднините и дода-
токот за помош и нега со движењето на просечните 
трошоци на животот во 1971 година, објавена во 
„Службен весник на СРМ" бр. 39/71, се п о т п а д н а -
ти долунаведените грешки, па се дава следнава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕН-
ЗИИТЕ, ИНВАЛИДНИНИТЕ И ДОДАТОКОТ ЗА 
ПОМОШ И НЕГА СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧ-
НИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ ВО 1971 ГОДИНА 

Во точката II од Одлуката за усогласување на 
пензиите, инвалиднините и додатокот за помош и 
нега со движењето на просечните трошоци на ж и -
вотот во 1971 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 39/71), наместо бројката „230" треба да стои 
бројката „244,70", а наместо бројката „300" треба 
да стои бројката „301,90". 

Од Собранието на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија. 

ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
Врз основа на член 87 став 2, алинеја 2 од За-

конот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците — Битола, на седницата одр-
жана на 30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
До донесувањето на статутот на Заедницата и 

другите општи акти од областа на финансирањето 
џа здравственото осигурување, финансиското рабо-
тење на Заедницата и пресметувањето и плаќа-
њето на придонесите, за односите што не се регу-
лирани со Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението (во натамошниот текст: Законот), 
а кои спаѓаат во надлежност на Заедницата, ќе се 
применуваат одредбите на оваа одлука. 

Член 2 
Придонесите за здравствено осигурување се 

определуваат одделно за обезбедување на: 
1) задолжителните видови на здравствената за-

штита ; 
2) правата од здравственото осигурување за 

случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести; 

3) правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и други права од здравственото 
осигурување. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

ната заштита во странство за лица кои во стран-
ство стапиле во работен однос к а ј меѓународни и 
други организации по основа на меѓународен дого-
вор или к а ј странски работодавец, а се осигурени 
според Законот и за осигуреници во работен однос 
ка ј југословенските организации кои се наоѓаат на 
работа во странство, како и посебниот придонес за 
користење на здравствената заштита на членовите 
на потесното семејство на југословенските работ-
ници на работа во странство кои живеат на под-
рачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбе-
дена здравствена заштита к а ј странскиот носител 
на здравственото осигурување, се пресметува од-
делно за сите осигурени ризици според единстве-
ните пропорционални стапки односно тарифата. 

Член 4 
За осигуреници од членот 13 став 1 точка 6 и 

7, членот 17 став 1 точка 1 до 5 и членот 18 точ-
ка 1 до 5 и точката 8 од Законот, придонесите за 
здравственото осигурување с.е определуваат во по-
стојани месечни износи. 

Во постојани месечни износи се определува и 
посебниот придонес за здравствената заштита на 
членовите на потесното семејство на југословен-
ските работници на работа во странство кои жи-
веат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им 
е обезбедена здравствена заштита ка ј странскиот 
носител на здравственото осигурување. 

Член 5 
За лица за кои со Законот не е утврдена осно-

вицата за пресметување на придонесите како и за 
лицата што вршат самостојни професионални деј-
ности, основицата за пресметување на придонесите 
ќе ја утврди Собранието на Заедницата со посебна 
одлука. 
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Член 6 
Стапките и износите на придонесите како и та-

рифата на придонесите ќе ги утврди Собранието 
на Заедницата со посебна одлука. 

Член 7 
До колку со Законот и други општи акти на 

Заедницата, основицата за пресметување на при-
донесите е определена во нето износ, придонесите 
за здравственото осигурување се пресметуваат и 
плаќаат по стапки односно тарифа пресметани за 
примена на нето личните доходи односно примања. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износи, како и во случај кога во 
личниот доход не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по која придонесот се пресметува и се плаќа 
за поголем број работници запослени во работната 
организација. 

Член 8 
Придонесот за обезбедување правата од здрав-

ственото осигурување за случај на несреќа на ра-
бота и заболување од професионални болести се 
пресметува и се плаќа од истата основица од која 
се пресметува и плаќа придонесот за обезбедување 
задолжителни видови на здравствената заштита и 
придонесот за обезбедување правата од здравстве-
ната заштита и над со Законот утврдените задол-
жителни видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

Член 9 
Придонесите за здравственото осигурување, 

останатите придонеси, посебниот придонес за ко-
ристење на здравствената заштита во странство и 
посебниот придонес за здравственото осигурување 
на членовите на семејството на југословенските 
работници на работа во странство кои живеат на 
подрачјето на Заедницата, како и другите приходи 
што ќе се реализираат за периодот до 31. XII. 1971 
година по 1 јануари 1972 година, се распоредуваат 
сразмерно на учеството на одделните видови на 
придонесите за здравственото осигурување за 1972 
година. 

Член 10 
Стапките и тарифата на придонесот за здрав-

ственото осигурување утврдени за 1972 година, ќе 
се применуват на сите подигнати за исплата лич-
ни доходи и примањата изедначени со нив, од ис-
платителите во општествениот сектор во 1972 год., 
без оглед на тоа за кој период се однесуваат. 

За осигурениците надвор од општествениот 
сектор и за осигурениците во работен однос к а ј 
југословенските организации кои се наоѓаат на ра-
бота во странство, стапките и тарифата утврдени 
за 1972 година ќе се применуваат на основиците 
утврдени за соодветната година. 

Член 11 
Од придонесите остварени за здравствено оси-

гурување и други приходи се формираат сред-
ствата на Заедницата. 

Средства на Заедницата се: 
1) придонеси за здравствено осигурување; 
2) надоместок од здравственото реосигурување; 
3) средства на Фондот на солидарноста; 
4) средства остварени од вишокот на приходи 

над расходите според одлука на Заедницата; 
5) камата на вложените средства на Заедни-

цата; 
6) надоместок на трошоците за здравствена за-

штита на неосигурените лица; 
7) приходи по основа на надоместок на трошо-

ците за здравствена заштита по конвенции; 
8) приходи по основа на надоместок на штета; 
9) други приходи на Заедницата. 
Од средствата на Заедницата се подмируваат 

расходите: 

1) за остварување правата на осигурените и 
неосигурените лица по основа на задолжителните 
видови на здравствена заштита; 

2) за остварување правото на осигурениците од 
здравственото осигурување по основа на несреќа 
на работа и заболување од професионални болести; 

3) остварување правата од здравствената за-
штита над задолжителните видови на здравствена 
заштита утврдени со Одлука; 

4) за премиите на здравствено реосигурување; 
5) за посебен придонес на Фондот на солидар-

носта; 
6) за надоместок на стручната служба на За-

едницата ; 
7) за финансирање на Сојузот на заедниците 

на здравственото осигурување на работниците на 
Македонија; 

8) за потребите на студиските и научно-истра-
жувачките работи со цел за унапредување на 
здравственото осигурување; 

9) за финансирање во проширената репродук-
ција во здравствените работни организации; 

10) за отплата на непокриениот дел на вишокот 
на расходите над приходите утврден со завршната 
сметка на Заедницата; 

11) за подмирување на останатите трошоци на 
Заедницата (трошоци на самоуправните органи, 
трошоци на платниот промет и др.). 

Член 12 
Средствата на Заедницата се водат и искажу-

ваат одвоено по видови на правата и по општини. 
Средствата на Заедницата се водат на посебни 

сметки по општини. 
Средствата по општини ќе се водат на посебни 

партии во рамките на основната сметка на Заед-
ницата што ќе ја пропише Службата на опште-
ственото книговодство со право на д е п о н и р а њ е 
на овластените лица од страна на Заедницата. 

Средствата на Заедницата се водат на посебни 
сметки по општини. 

Член 13 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидноста во извршувањето на 
обврските спрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и другите организации на кои 
им е доверено спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од двомесечниот просечен износ на планира-
ните вкупни приходи на Заедницата за тековната 
година. Задолжителното ниво на резервата се обез-
бедува во рок од четири години. 

Задолжителната резерва од став 2 на овој член 
се обезбедува најмалку една четвртина во секоја 
година во која треба тоа да се обезбеди. 

Резервниот фонд на здравственото осигурување 
се формира со: 

1) издвојување на определен процент од сред-
ствата остварени со придонесите за здравствено 
осигурување и посебниот придонес во височина 
која ќе ја определи Собранието на Заедницата; 

2) издвојување од вишокот на приходите над 
расходите во височина која ќе ја определи Заед-
ницата; 

3) внесување на вложените средства на кому-
налните заедници кои се враќаат на Заедницата 
и камата на вложените средства на резервниот 
фонд. 

Средствата на резервниот фонд кои не се ко-
ристат како обртни средства можат да се вложу-
ваат во орочени депозити или благајнички записи 
со рок на враќање што ќе го утврди Собранието 
на Заедницата. 

Член 14 
Средствата на резервниот фонд се водат и ис-

кажуваат одвоено по видови на правата (ризици) 
и тоа само книговодствено. 
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Средствата на резервниот фонд не се издвоју-
ваат на посебни сметки. 

Член 15 
Книговодствената евиденција за финансиското 

работење и за средствата на Заедницата се води 
според Одлуката за посебниот основен контен план 
и за посебните обрасци на билансот на заедниците 
на социјалното осигурување односно заедниците на 
здравственото осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 8/71). 

Заедницата, по потреба, донесува поблиски 
упатства за водење на финансиското работ,ење на 
Заедницата. 

Член 16 
Височината на надоместокот на Стручната 

служба за вршење на стручните, административ-
ните и финансиските работи на Заедницата, Заед-
ницата ја утврдува со посебна одлука. 

Средствата од претходниот став се обезбедуваат 
по пат на акредитив. 

Член 17 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

- БИТОЛА 
Број 14-1974 

30 декември 1971 година Претседател, 
Битола Благој Силјановски, с. р. 

Врз основа на член 54 од Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на насел,ението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
— Битола, на својата седница одржана на 30. XII. 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА И 
ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИГУРЕ-
НИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
И ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

I 
До донесувањето на Статутот на оваа заедница 

и другите потребни општи акти за неговата при-
мена, правата и обврските на осигурениците и дру-
гите осигурени лица, како и на неосигурените лица 
на кои им се обезбедува здравствена заштита се 
определуваат на следниов начин: 

1) по однос на правата на осигурените и не-
осигурените лица од подрачјето на Заедницата во 
Социјалистичка Република Македонија на задол-
жителни видови на здравствена заштита непосред-
но ќе се применуваат соодветните одредби од З а -
конот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на насе-
лението, како и одредбите на Програмата за спро-
ведување на задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението во СРМ — во 1972 го-
дина; 

2) по однос на правата на здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и профе-
сионално заболување, како и на правата на про-
ширено здравствено осигурување, односно здрав-
ствено осигурување над правата обезбедени со за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението соодветно ќе се применуваат одредбите 
на Основниот закон за здравственото осигурување, 
општите прописи и општите акти на Комуналната 
заедница на социјалното осигурување на работни-
ците — Битола, донесени за спроведување на тој 
закон; 

3) правата на проширена здравствена заштита 
над правата обезбедени со задолжителните видови 
на здравствена заштита на населени,ето на лицата 
кои не се опфатени со задолжителното^ здравстве-
но осигурување, а за кои општината ќе установи 
такви права, ќе се утврдуваат со посебен договор 
склучен помеѓу Заедницата и општината. 

II 
На лицата кои не се опфатени со задолжител-

ното здравствено осигурување, задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението им се 
обезбедуваат во целина на товар на средствата на 
соодветната општествено-политичка заедница, и тоа: 

— на лицата кои имаат живеалиште на под-
рачј,ето на општината — со придонес од буџетот 
на општината; 

— на лицата без постојано живеалиште — со 
придонес од буџетот на Републиката. 

Придонесот на задолжителните видови на 
здравствена заштита на лицата од предходниот став 
се утврдува со спогодбата што Заедницата ја склу-
чува со соодветната општествено-политичка заед-
ница. 

Општествено-политичките заедници од ставот 
1 од оваа точка се должни да ги пријават к а ј оваа 
заедница сите лица кои не се опфатени со задол-
жителното здравствено осигурување заради обез-
бедување на задолжителни видови на здравствена 
заштита. 

III 
Здравствените легитимации издадени по пропи-

сите што ќе важат до 31 декември 1971 година 
остануваат во сила и ќе се употребуваат се додека 
не бидат заменети со нови исправи. 

На лицата кои не се опфатени со задолжител-
ното здравствено осигурување ќе им се издадат 
здравствени легитимации во кои на соодветен на-
чин ќе бидат означени нивните права на здрав-
ствена заштита. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила на денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 
година, и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ -
БИТОЛА 

Број 14-1975 
30 декември 1971 година 

Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, с. р. 

Врз основа на член 102 и 103 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21) и членот 6 од 
Одлуката за привремено регулирање на одделни 
прашања во врска со финансирањето на здрав-
ственото осигурување, финансиското работење на 
Заедницата и пресметување и плаќање на придо-
несите на здравственото осигурување на работни-
ците („Службен весник на СРМ" бр. 43/71), Собра-
нието на Заедницата на здравственото' осигурување 
на работниците — Битола, на својата I седница одр-
жана на 30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КО-
РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВФ 

СТРАНСТВО ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1972 година се определува во висо-
чи,на од 6,80% од личниот доход и другите при-
мања, во која се содржани: 
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— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита од 2,40'% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
4,40%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
во височина од 0,50% од основицата од која се 
пресметуваат придонесите за здравствено осигу-
рување предвидени во став 1 на овој член. 

Стапката на придонесот за здравств,еното оси-
гурување на уживателите на пензии се определува 
на 11% од нето основицата. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во височина 
од 15% од нето личниот доход односно основицата 
утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распоредува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно тарифата на придонесот опре-
делени во член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
До колку со Законот за здравственото осигу-

рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот) и другите општи акти на Заедницата, ос-
новицата за пресметување на придонесите е опре-
делена во нето износ, придонесите за здравстве-
ното осигурување се пресметуваат и плаќаат по 
стапки односно тарифа пресметана за примена на 
нето личните доходи односно примањата. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и плаќаат во нето износи, како и во случаи 
кога во личниот доход не се содржани сите при-
донеси од личниот доход или истите се плаќаат 
по други стапки по кои придонесот се пресметува 
и плаќа за поголем број работници зашилени во 
работни организации. 

Придонесите за здравствено осигурување и по-
себниот придонес за користење здравствена заш-
тита во странство ќе се уплатува со еден налог — 
уплатница. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

согласно член 105 од Законот, при уплата на при-
донесите за здравственото осигурување и посеб-
ниот придонес за користење на здравствената за-
штита во странство, на самиот налог — уплатни-
ца, да даде спецификација за уплатените придо-
неси по видови на правата, со ознака на основи-
цата и периодот за кој се пресметува и уплатува 
придонесот. 

До колку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот — уплатницата, согласно 
со одредбата од став 1 на овој член, Службата од-
носно Поштата, нема да го прими налогот — уп-
латницата во смисла на членот 38 од Законот на 
Службата на општественото книговодство. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-
ниците на начин утврден со Законот, Одлуката за 

привремено регулирање на одделни прашања во 
врска со финансирањето на здравственото оси-
гурување на работниците, финансиското работење 
на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на 
придонесите на здравственото осигурување и дру-
гите општи акти на Заедницата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се -применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ -

БИТОЛА 

Бр. 14-1977 
30 декември 1971 година 

Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, с. р. 

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците —- Битола, на седницата одржана на 
30. декември 1971 година, донесе 4 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСТОЈАНИОТ ИЗНОС 
НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 

ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДАДЕ-
НИТЕ ЛЕКОВИ ВО 1972 ГОДИНА 

I 
На име учество во трошоците за користење на 

издадените лекови, освен лековите за чија примена 
е потребна непосредна интервенција на стручен 
здравствен работник, осигурените лица плаќаат 
по 2,50 динари по издаден лек во аптека или дру-
га здравствена установа на територијата на Заед-
ницата на здравственото осигурување на работни-
ците — Битола, без оглед на цената на чинењето 
на лекот. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, ќе се применува од 1 јануари 1972 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ -

БИТОЛА 

Бр. 14-1979 
30 декември 1971 година 

Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, с. р. 

Врз основа на член 88 став 1 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и точ. 1, 2 
и 7 од Одлуката за регулирање работата на За-
едницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Битола, Собранието на Заедницата, на 
својата седница одржана на 30. декември 1971 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА СТРУЧНА СЛУЖБА НА 
ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ - БИТОЛА 

I 
За вршење на стручните, административните 

и финансиските работи во врска со спроведува-
њето на здравственото осигурување се формира 
стручна служба на Заедницата за здравствено оси-
гурување на работниците — Битола (во натамош-
ниот текст: Стручна служба). 

Со Стручната служба раководи директор на 
Заедницата за здравственото осигурување на ра-
ботниците — Битола (во натамошниот текст: ди-
ректорот на Заедницата). 
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Директорот на Заедницата и раководните ра-
ботници на Стручната служба ги именува и раз-
решува Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Битола. 

Изборот на директорот на Заедницата и рако-
водните работници на Стручната служба се врши 
по постапка што ќе ја утврди Собранието на За -
едницата. 

Во решението за именување на директорот на 
Заедницата ,едновремено се определува и неговиот 
личен доход. 

До изборот на директорот на Заедницата, Со-
бранието на Заедницата ќе именува вршител на 
должноста на директор на Заедницата. 

II 
Во раководењето со Стручната служба на За -

едницата директорот на Заедницата ја организира 
работата на службата, се грижи за извршување 
на програмите за дејноста на Заедницата и за ра-
ботата на Стручната служба, за спроведување на 
здравственото осигурување, на финансискиот план, 
на работите што произлегуваат од законските и 
другите прописи, нако и на другите задачи и ра-
боти, со вршењето на кои, Собранието на Заедни-
цата ќе ја задолжи Стручната служба. 

Директорот на Заедницата ја застапува За -
едницата во имотно-правните и работно-правните 
односи, како и Собранието на Заедницата, во рам-
ките на овластувањата дадени од Собранието. 

За својата работа, како и за работата на Струч-
ната служба директорот на Заедницата одговара 
пред Собранието на Заедницата. 

III 
До донсеување на статутот на Заедницата, ка-

ко и други општи акти на Заедницата и на Струч-
ната служба по однос на организацијата и рабо-
тата на Стручната служба, како и на правата на 
работниците на работата и врз основа на работата 
аналогно ќе се применуваат соодветните одредби 
на Основниот закон за организација и финанси-
рање на социјалното осигурување и Основниот за-
кон за здравствено осигурување, како и статутот 
и другите општи акти на досегашниот Комунален 
завод за социјално осигурување — Битола. 

IV 
За привремено вршење на работите на Струч-

ната служба до утврдувањето на нејзината нова 
организација и систематизација на работните ме-
ста и спроведувањето на постапката за пополну-
вање на работните места на истата; се преземаат 
работниците на досегашниот Комунален завод за 
социјално осигурување — Битола кои за тоа ќе 
дадат своја согласност. 

Работата на работниците од претходниот став 
ќе трае до пополнувањето на соодветните работни 
места по пропишана постапка односно до врабо-
тувањето на работникот, но не подоцна од 30 јуни 
1972 година. 

V 
При спроведувањето на постапката за попол-

нувањето на новововедените работни места пред-
ност ќе им се даде на работниците кои определе-
но време вршеле исти или слични работи пред-
видени за работното место на кое се примаат, ако 
ги исполнуваат и другите барани услови за тоа 
работно место. 

VI 
Стручната служба на Заедницата може да вр-

ши стручни, финансиски и административни ра-
боти и за други интересни заедници, односно асо-
цијации, доколку тоа спогодбено се утврди. 

VII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ -

БИТОЛА 

Бр. 14-1982 
30 декември 1971 година 

Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, с. р. 

Врз основа на членовите 102 и 103 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ", бр. 21/71) и членовите 
4 и 6 од Одлуката за привремено регулирање на 
одделни прашања во врска со финансирањето на 
здравственото осигурување, финансиското работеа 
ње на заедницата и пресметување и плаќање на 
придонесите за здравственото осигурување на ра-
ботниците („Службен весник на СРМ" бр. 43/71), 
Собранието на заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Битола, на својата пр-
ва седница одржана на 30 декември 1971 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во по-

стојани месечни износи за 1972 година се пла-
ќаат и тоа: 

1. За лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волонтери и други) што ќе примаат ли-
чен доход, ако работат со полно работно време 
во износ од 42,00 динари во кои се содржани: 

— износот од 13,80 динари на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита; 

— износ од 25,20 динари на име придонес за 
правата од здравствената заштина над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување; 

— износ од 3,00 динари на име придонес за 
здравствено осигурување за случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

2. За учениците во стопанството односно уче-
ниците на училиштата за квалификувани работ-
ници за кои покрај училишната, се изведува и 
практична настава во износ од 15,00 динари во 
кој се содржани: 

— износ од 5,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износ од 9,00 динари на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување, и 

— износ од 1,00 динари на име придонес за 
здравствено осигурување за случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

3. За лицата кои учествуваат на младински 
работни акции на кои, по прописите за инвалид-
ското осигурување, се осигурени за сите случаеви 
на инвалидност во износ од 15,00 динари во кој 
се содржани: 

— износот од 6,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита и 

— износот од 9,00 динари на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжител-
ните видови и другите права од здравственото оси-
гурување. 

4. За лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно во износ од 15,00 динари, 
во кој се содржани: 
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— износот од 6,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износот од 9,00 динари на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

5. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука — логорување во износ од 15,00 динари во 
кој се содржани: 

— износот од 6,00 динари на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита и 

— износот од 9,00 динари на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

6. За лицата припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за 
врем;е на изведување на задачите на територијал-
ната одбрана во износ од 12,00 динари во кој се 
содржани: 

— износот од 4,20 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита и 

— износот од 7,80 динари на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжител-
ните видови и другите права од здравственото оси-
гурување. 

7. За уживателите на постојана државна по-
мош од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот совет 
во износ од 50,00 динари во кој се содржани: 

— износот од 18,00 динари на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита и 

— износот од 32,00 динари на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и 

придонесите за здравственото осигурување за слу-
ча ј на несреќа и професионално заболување (член 
18 од Законот), за: 

1. Учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии, за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата во износ 
од 8,00 динари; 

2. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции во износ 8,00 динари; 

3. за лицата кои се на изведување обука во 
одредите на предвојничката обука во износ од 
8,00 динари; 

4. за лицата кои се наоѓаат на извршување 
задачи на територијалната одбрана или на ци-
вилната заштита во износ од 9,00 динари; 

5. за припадниците на доброволните органи-
зации на противпожарната заштита во износ од 
8,00 динари. 

Член 3 
За членовите на потесното семејство на југо-

словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита ка ј стран-
скиот носител на здравственото осигурување, се 
плаќа придонес за здравствено осигурување во 
постојан месечен износ од 40,00 дин. за секој член 
во кој се содржани: 

— износот од 15,00 динари на име придонес 
за задолжителни видови на здравствена заштита и 

— износот од 25,00 динари на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и други права од здравственото 
осигурување. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука, со исклучок на придонесите од членот 3, се 
пресметуваат и се плаќаат месечно наназад. 

До колку придонесите се утврдуваат за вре-
ме покусо од еден месец за секој календарски 
ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од оп-
ределениот месечен износ на придонесот. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1972 год,ина. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ -

БИТОЛА 

Бр. 14-1984 
30 декември 1971 година 

Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, с. р. 

Врз основа на членот 54 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заед,-
ницата на здравственото осигурување на работни-
ците — Битола, на својата седница одржана на 30 
декември 1971 год,ина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 

НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ - БИТОЛА 

I 
Со оваа одлука се регулира работата на Заед-

ницата на здравственото осигурување на работни-
ците — Битола, (во натамошниот текст: Заедни-
цата) и нејзините органи на управување до доне-
сување на статутот на Заедницата и други општи 
акти. 

И 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

утврдени со Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението, и со другите општи прописи. 

Собранието работи на седници. 
Собранието одлучува полноважно ако на сед-

ницата присуствуваат повеќе од половината од чле-
новите на Собранието, а одлуката се смета за до-
несена односно усвоена, ако за неа гласале мно-
зинството од присутните членови на Собранието. 

III 
Седниците на Собранието ги свикува претсе-

дателот на Собранието. 
Поканата за седница им се испраќа на члено-

вите на Собранието најмалку пет дена пред де-
нот определен за одржување на седницата. Со 
поканата за седницата се испраќа предлогот на 
дневниот ред и потребните материјали за праша-
њата што ќе се разгледуваат на седницата. 

IV 
Претседателот на Собранието и неговиот за-

меник го избираат членовите на Собранието од 
своите редови. 

За претходно разгледување на одделни пра-
шања и изготвување предлози за нив,но решава-
ње се формираат одбори и комисии. Составот и 
задачите на одборите и комисиите се определу-
ваат со одлуката за нивното формирање. 

V 
Заедницата има директор кого го именува Со-

бранието. 
Директорот ја застапува Заедницата во имот-

но-правните односи, раководи со Стручната служ-
ба на Заедницата и е одговорен пред Собранието за 
нејзината работа. Критериумите и условите, како 
и начинот на именувањето на директорот се утвр-
дуваат' со статутот на Заедницата. 

До донесувањето на статутот Собранието име-
нува вршител на должноста — директор. 
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VI 
Заедницата има свој печат и штембил. 
На печатот кружно е испишан текстот: „За-

едница на здравственото осигурување на работ-
ниците", а во средината хоризонтално „Битола". 

Штембилот е во форма на правоагалник во 
кој е испишано името на Заедницата со допол-
нување на број, датум. 

VII 
Општите акти што ги донесува Собранието на 

Заедницата ги потпишува претседателот на Со-
бранието. 

VIII 
До донесувањето на статутот на Заедницата, 

правата и обврските на осигурените лица, органи-
зацијата и финансирањето на Заедницата, орга-
низацијата, систематизацијата и работата на 
Стручната служба на Заедницата, како и други 
прашања се регулираат со привремени одлуки што 
ги донесува Собранието. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се приме-

нува од денот на донесувањето, а ќе се објави во 
„Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ -

БИТОЛА 
Бр. 14-1972 

30 декември 1971 година 
Битола 

Претседател, 
Благој Силјановски, с. р. 

Врз основа на член 88 став 1 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 4 
став 2 од Одлуката за регулирање работата на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Битола, Собранието на Заедницата 
на здравствено осигурување на работниците — 
Битола, на својата седница одржана на 30. декем-
ври 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗВРШЕН ОДБОР НА СО-
БРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
- БИТОЛА 

I 
Се формира Извршен одбор на Собранието на 

заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Битола, кој се состои од 9 чл,ена, а кои 
се избираат од редовите на Собранието. 

И 
Извршниот одбор на Собранието, од својата 

средина избира претседател и заменик претсе-
дател. 

III 
Извршниот одбор на Собранието е извршен 

орган на Собранието, кој се грижи за правилно 
и навремено спроведување и извршување на од-
луките и заклучоците на Собранието и утврдува 
предлози за решавање на сите прашања од над-
лежноста на Собранието. 

IV 
Во надлежност на Извршниот одбор спаѓаат 

особено следните работи: 
1. се грижи за правилно остварување на пра-

вата на осигурените лица; 
2. се грижи за извршување на финансиските 

планови, во поглед на остварувањето на прихо-
дите и рационалното користење и вложување на 

средствата на фондовите на Заедницата, согласно 
со насоките и заклучоците на Собранието на За -
едницата ; 

3. поднесува на Собранието предлог-програма 
за спроведување и унапредување на здравстве-
ната заштита на осигурените лица и предлози на 
финансиските планови и завршните сметки на 
фондовите на заедницата, и предлози, статути и 
други општи акти што ги донесува Собранието; 

4. предлага основи и насоки за склучување до-
говори со здравствените и други организации; ги 
разгледува условите под кои осигурените лица ја 
остваруваат здравствената заштита и презема мер-
ки за остварување на поповолни услови; ги раз-
гледува поплаките на осигурениците, како и го 
оценува предлогот на службата за височината на 
надоместокот за работата на истата; 

5. врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во задача на Собранието на Заедницата. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 14-1973 
30 декември 1971 година 

Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, с. р. 

Врз основа на член 23 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), Собранието на Заед-
ницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Битола, на сед,ницата одржана на 30. 
декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА 
ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕ-
МЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВО-
ТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА 

ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица, члено-
вите на семејствата и другите лица што се оси-
гурени според одредбите на Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и статутот на Заедни-
цата како и условите под кои се смета дека издр-
жуваното лице нема сопствени приходи доволни 
за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат 
со него во заедничко домаќинство и немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на се-

мејството немаат сопствени приходи доволни за 
издржување ако нивниот катастарски приход од 
земјоделие не го надминува износот од 250 ди-
нари годишно или ако другите приходи не го над-
минуваат износот од 100 динари месечно или ако 
катастарскиот приход и другите приходи заедно 
не го надминуваат износот од 1200 динари годиш-
но по едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот, ќе се смета 
за издржувано лице ако неговите сопствени при-
ходи не ги надминуваат износите предвидени во 
членот 3 на оваа одлука и ако осигуреникот учес-
твува во трошоците на неговата издршка со на ј -
малку 200 динари месечно. 
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Член 5 
Се смета дека децата земени на издржување 

немаат сопствени приходи доволни за издржување, 
ако нивните приходи односно ако приходите на 
нивните родители по член на домаќинство, не ги 
надминуваат износите предвидени во членот 3 од 
оваа одлука. 

Член 6 
Како приходи во смисла на членот 3 од оваа 

одлука не се сметаат приходите по основа на ин-
валиднина за телесно оштетување и додаток за 
помош и нега што се обезбедуваат според пропи-
сит,е од инвалидското осигурување, како и други 
примања на издржуваното лице за кои според по-
себни прописи, со кои се установува одделното 
примање, изречно е утврдено дека не се земаат 
предвид при утврдувањето на имотната состојба 
на домаќинството. 

Член 7 
Износите од членот 3 и 4 од оваа одлука ќе 

важат додека со самоуправниот договор на заедни-
ците на здравственото осигурување во СР Маке-
донија, или со соодветниот акт на Сојузот на за-
едниците на здравственото осигурување овие из-
носи не бидат определени поинаку. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 
година. 

Бр. 14-1980 
30 декември 1971 година 

Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, с. р. 

Врз основа на членот 29 став 1 точка 6 од 
Основниот закон за организација и финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 24/65, 29/66, 52/66, 12/67, 54/67 и 15/71), 
а во врска со член 104 став 1 од Основниот закон 
за установите („Службен лист на СФРЈ" бр. 5/65, 
50/68 и 55/69), по постигнатата согласност со Со-
бранието на Комуналната заедница на социјално-
то осигурување на работниците — Битола, Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Битола, на својата сед-
ница одржана на 30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОМУНАЛНИОТ ЗАВОД ЗА 

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ - БИТОЛА 

I 
Комуналниот завод за социјално осигурување 

во Битола, востановен со одредбите на член 29 став 
1 точка 6 од Основниот закон за' организација и 
финансирање на социјалното осигурување за тери-
торијата на Комуналната заедница за социјалното 
осигурување — Битола, престанува на 31 декември 
1971 година. 

II 
Работата на работниците на Комуналниот за-

вод на социјалното осигурување — Битола, во сми-
сла на одредбите на член 109 од Основниот закон 
за работните односи — пречистен текст („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 12/70), им престанува на 
31 декември 1971 година. 

III 
Делот од основните средства и инвентарот на 

Комуналниот завод за социјално осигурување во 
Битола, утврден во смисла на членот 148 од Зако-
нот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), како 
и правата ,и обврските на тој завод во врска со 
спроведувањето на здравственото осигурување се 
пренесуваат на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Битола. 

Со делот на основните средства и инвентарот 
на Комуналниот завод на социјалното осигурува-
ње во Битола, иако и со правата и обврските на 
тој завод што се однесуваат на спроведувањето на 
додатокот на деца, ќе се постапи на начин опре-
делен со закон. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СР Македо-
нија". 

Бр, 14-1981 
30 декември 1971 година Претседател 

Битола Благој Силјановски, с. р. 

Врз основа на член 88 став 1 член 91 став 1 и 
член 92 од Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението („Службен весник на СРМ" бр, 
21/71), Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците — Битола, на сед-
ницата одржана на 30 декември 1971 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НАЧИНОТ НА 
ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ, АДМИНИСТРА-

ТИВНИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ РАБОТИ 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

I 
До донесувањето на статутот на Заеднциата на 

здравственото осигурување на земјоделците во Би-
тола, стручните, административните и финансиски-
те работи од надлежност на Заедницата ќе ги вр-
ши по пат на спогодба службата на досегашниот 
Комунален завод за социјално осигурување во Би-
тола, како стручна служба на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците. 

II 
Основните средства и инвентарот на Комунал-

ниот завод за социјално осигурување во Битола 
се пренесуваат на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците во Битола, на Начин 
и постапка утврдени со членот 148 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1972 
година. 

Бр. 15-1993 
30 декември 1971 година Претседател 

Битола на Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување 

на земјоделците, 
Димче Кајчиновски, с. р. 

Врз основа на чл,енот 54 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на За-
едницата на здравственото осигурување на земјо-
делците — Битола, на својата седница одржана 
на 30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 

НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - БИТОЛА 

I 
Со оваа одлука се регулира работата на За -

едницата на здравственото осигурување на земјо-
делците — Битола (во натамошниот текст: Заед-
ницата) и нејзините органи на управување до до-
донесување на статут на Заедницата и други опш-
ти акти. 
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II 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

утврдени со Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението и со другите општи прописи. 

Собранието работи на седници. 
Собранието одлучува полноважно ако на сед-

ницата присуствуваат повеќе од половината од 
членовите на Собранието, а одлуката се смета за 
донесена односно усвоена, ако за неа гласало мно-
зинството од присутните членови на Собранието. 

III 
Седниците на Собранието ги свикува претсе-

дателот на Собранието. 
Покана за седница им се испраќа на членови-

те на Собранието најмалку пет дена пред денот 
определен за одржување на седницата. Со по-
каната за седницата се испраќа предлог на днев-
ниот ред и потребните материјали за прашањата 
што ќе се разгледуваат на седницата. 

IV 
Претседателот на Собранието и неговиот за-

меник го избираат членовите на Собранието од 
своите редови. 

За претходно разгледување на одделни пра-
шања и изготвување предлози за нивно решавање 
се формираат одбори и комисии. Составот и зада-
чите на одборите и комисиите се определуваат 
со одлуката за нивното формирање. 

V 
Стручните, административните и финансиските 

работи на Заедницата ќе ги врши Стручна служба 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Битола, што ја формира Собра-
нието на Заедницата со посебна одлука за која 
цел со истата ќе се склучи посебна спогодба. 

VI 
Заедницата има свој печат и штембил. 
На печатот кружно е испишан текстот: „За-

едница на здравственото осигурување на земјо-
делците", а во средината хоризонтално „Битола". 

Штембилот е во форма на правоаголник во 
кој е испишано името на Заедницата со дополнува-
ње на број и датум. 

VII 
Општите акти што ги донесува Собранието на 

Заедницата ги потпишува претседателот на Со-
бранието. 

VIII 
До донесувањето на Статутот на Заедницата, 

правата и обврските на осигурените лица, како и 
други прашања се регулираат со привремени од-
луки што ги донесува Собранието. 

IX 
Оваа одлука влегува во сила и ќе се приме-

нува од денот на донесувањето. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

БИТОЛА 

Бр. 15-1986 
30 декември 1971 година 

Битола 
Претседател, 

Димче Кајчиновски, с. р. 

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и членот 6 
од Одлуката за привремено регулирање на оддел-
ни прашања во врска со финансирањето на здрав-
ственото осигурување, финансиското работење на 
заедницата и пресметувањето и плаќањето на при-
донесите на здравственото осигурување на земјо-
делците („Службен весник на СРМ" бр. 43/71), Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Битола, на својата 1-ва 
седница, одржана на 30 декември 1971 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1972 
ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување на 

земјоделците за 1972 година се определуваат и тоа: 
1) за осигурениците — земјоделци кои имаат 

сопствена земја ( катастарски приход) се плаќа: 
а) по стапка од 12% на катастарски приход 

во кое се содржани: 
— стапката на придонесот за задолжителните 

видови на здравствена заштита од 8%, и 
— стапката на придонесот за правата од здрав-

ствената заштита над задолжителните видови од 
4'%; 
б) по 24,00 динари за секое осигурано лице во 

кој износ се содржани: 
— износ од 16,00 динари на име придоцес за 

задолжителните видови на здравствена заштита, и 
— износ од 8,00 динари на име придонес за 

правата од здравственото осигурување над задол-
жителните видови; 

2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 
сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност се плаќа: 

а) по 180,00 дин. за домаќинство во кој износ 
се содржани: 

— износ од 120,00 дин. на име придонес за за-
должителни видови на здравствена заштита и 

— износ од 60,00 дин. на име придонес за пра-
вата од здравствената заштита над задолжител-
ните видови, 

б) по 24,00 дин. за секое осигурено лице во кој 
износ се содржани: 

— износ од 16,00 дин. на име придонес за за-
должителните видови на здравствена заштита и 

— износ од 8,00 дин. на име придонес за пра-
вата од здравствената заштита над задолжителни-
те видови. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

БИТОЛА 

Бр. 05-1992 
30 декември 1971 година 

Битола 
Претседател, 

Димче Кајчиновски, с. р. 
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Врз основа на член 54 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Битола, на својата седница одржана на 30. 
декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВА-

ТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

I 
До донесување на статутот на оваа заедница 

и другите потребни општи акти за неговата при-
мена, правата и обврските на осигурениците — зе-
мјоделци, се определуваат на следниов начин: 

1) по однос на правата на осигурениците — зем-
јоделци на задолжителни видови на здравствена за-
штина непосредно ќе се применуваат соодветните 
одредби од Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението', како и одредбите на Програмата 
за спроведување на задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението, во СРМ во 
1972 година; 

2) по однос на правата на проширено здрав-
ствено осигурување, односно здравствено осигу-
рување над правата обезбедени со задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
соодветно ќе се применуваат одредбите на Законот 
за здравственото осигурување на земјоделците — 
пречистен текст („Службен весник на СРМ" бр. 
14/67) и општите акти на Комуналната заедница на 
здравственото осигурување на земјоделците доне-
сени за спроведување на тој закон. 

И 
Здравствените легитимации издадени според 

прописите што ќе важат до 31 декември 1971 го-
дина остануваат во сила и ќе се употребуваат се 
додека не бидат заменети со нови исправи. 

III 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето, ќе се применува од 1 јануари 1972 
година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 15-1989 
30 декември 1971 година 

Битола Претседател, 
Димче Кајчиновски, с. р. 

Врз основа на член 87 став 2 алинеја 2 од За -
конот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на насе-
лението („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Битола, на својата сед-
ница одржана на 30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
До донесувањето на Статутот на Заедницата и 

другите општи акти од областа на финансира-
њето на здравственото осигурување и финанси-
рањето на Заедницата и пресметување и плаќање 
на придонесите на здравственото осигурување, за 
односите нтто не се регулирани со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението (во 
натамошниот текст: Законот), а кои спаѓаат во 
надлежност на Заедницата, ќе се применуваат од-
редбите на оваа одлука. 

Член 2 
Придонесите за здравственото осигурување се 

определуваат одделно за обезбедување на: 
1) задолжителни видови на здравствената за-

штита, и 
2) правата на здравствената заштита над за-

должителните видови од здравственото осигуру-
вање. 

Член 3 
Стапките и износите на придонесите ќе ги ут-

врди Собранието на Заедницата со посебна од-
луко. 

Член 4 
Средствата на Заедницата се водат и искажу-

ваат одвоено по видови на правата и по општини. 
Средствата на Заедницата се вода,т на посебни 

сметки по општини. 
Средствата по општини ќе се водат на по-

себни партии во ^ рамките на основната сметка на 
заедницата што ќе Ја пропише Службата на опш-
тественото книговодство со право на диспонирање 
на овластените лица од страна на Заедницата. 

Член 5 
Од придонесите остварени за здравственото 

осигурување и другите приходи се формираат сред-
ства на Заедницата. 

Средствата на Заедницата се: 
1) придонесот од личниот доход од земјоделска 

дејност (катастарски приход), придонесот по дома-
ќинството што немаат сопствена дејност и со при-
донесот по член на домаќинството на осигуреникот; 

2) надоместок по основа на реосигурување; 
3) средства од фондот за солидарноста; 
4) дел од средствата издвоени со вишокот на 

приходите над расходите по завршната сметка на 
Заедницата; 

5) други приходи на Заедницата (надоместок 
на штета, камата и друго). 

Од средствата на Заедницата се подмируваат 
расходите: 

1) за остварување правата на осигурените ли-
ца по основа на задолжителните видови на здрав-
ствена заштита; 

2) за остварување правата на осигурените ли-
ца од здравствена заштита над задолжителните 
видови утврдени со одлука; 

3) за премиите на здравственото реосигуру-
вање; I 

4) за посебен придонес на фондот на солидар-
носта; 

5) за спроведување на здравственото осигуру-
вање на земјоделците; 

6) за финансирање на Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување на земјоделците на 
Македонија; 

7) за потребите на студиските и научно-истра-
жувачките работи со цел за унапредување на 
здравственото осигурување; 

8) за финансирање на проширената репродук-
ција во здравствени работни организации; 

9) за отплата на непокриениот дел на вишокот 
на расходите над приходите утврден со завршната 
сметка на Заедницата; 

10) за намирување на останатите трошоци на 
Заедницата (трошоци на самоуправните органи, тро-
шоци на платниот промет и др.). 

Член 6 
Основи за определување на придонесите за 

здравственото осигурување се: 
а) за осигурениците — земјоделци кои имаат 

сопствена земја: 
— катастарскиот приход, 
— број на членовите на домаќинството што се 

здравствено осигурени според законот; 
б) за осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствена земја а се занимаваат со земјоделска деј-
ност : 

—' придонесот по домаќинството, и 
— бројот на членовите на домаќинството што 

се здравствено осигурени според Законот. 
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Паушалниот придонес по основа на домаќин-
ството на осигурениците членот 5 точка б алинеја 
прва се утврдува во сооднос со придонесот од ка-
тастарскиот приход на осигурениците-земјоделци 
(член 5 точка а, алинеја прва, од оваа одлука). 

Приходите што се остваруваат по основа на 
придонес по член на домаќинството не можат да 
бидат поголеми од 25'% од приходите што се оства-
руваат по основа на придонесот од личниот доход 
— земјоделска дејност (катастарскиот приход) од-
носно од приходите што се остваруваат по основа 
на домаќинството. 

Член 7 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидноста во извршувањето на об-
врските кон осигурените лица, здравствените ра-
ботни организации и другите организации на кои 
им е доверено спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Член 8 
Средствата на резервниот фонд се водат и ис-

кажуваат одвоено по видови на правата и тоа само 
книговодствено. 

Средствата на резервниот фонд не се издвоју-
ваат на посебни сметки. 

Член 9 
Книговодствената евиденција за финансиското 

работење и средствата на Заедницата се води спо-
ред Одлуката на посебниот основен контен план 
и за посебните обрасци на билансот на заедниците 
на социјалното осигурување односно Заедницата на 
здравственото осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 8/71). 

Заедницата, по потреба, донесува поблиски 
упатства за водење на финансиското работење на 
Заедницата. 

Член 10 
Височината на надоместокот на стручната 

служба за вршење на стручните, административни-
т,е и финансиските работи на Заедницата, Заедни-
цата го утврдува со посебна одлука. 

Средствата од претходниот став се обезбедуваат 
по пат на акредитив. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

БИТОЛА 
Број 15-1988 

30 декември 1971 година 
Битола Претседател, 

Димче Кајчиновски, с. р. 

Врз основа на член 88 став 1 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 4 став 2 од 
Одлуката за регулирање работата на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Битола, Собранието на Заедницата — Битола, на 
својата седница одржана на ден 30. XII. 1971 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ИЗВРШЕН ОДБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

- БИТОЛА 

I 
Се формира Извршен одбор на Собранието на 

Заедницата за здравствено осигурување на земјо-
делците — Битола, кој се состои од 9 члена, а се 
избираат од редовите на Собранието. 

И 
Извршниот одбор на Собранието од својата 

средина избира претседател и заменик на прет-
седателот. 

III 
Извршниот одбор на Собранието е извршен 

орган на Собранието, кој се грижи за правилно 
и благовремено спроведување и извршување на 
одлуките и заклучоците на Собранието и утврдува-
ње предлози за решавање на сите прашања од над-
лежност на Собранието. 

IV 
Во надлежност на Извршниот одбор спаѓаат 

особено следниве работи: 
1) се грижи за правилно остварување на пра-

вата на осигурените лица; 
2) се грижи за извршување на финансиските 

планови, во поглед на остварувањето на приходите 
и рационално користење и вложување на сред-
ствата на фондовите на Заедницата, согласно на-
соките и заклучоците на Собранието на Заедни-
цата ; 

3) поднесува на Собранието предлог-програма 
за спроведување и унапредување на здравствена-
та заштита на осигурените лица и предлози на 
финансиските планови и завршните сметки на фон-
довите на Заедницата и предлози, статути и дру-
ги општи акти што ги донесува Собранието; 

4) предлага основи и насоки за склучување 
договори со здравствените и други организации; 
ги разгледува условите под кои осигурените лица 
ја остваруваат здравствената заштита и презема 
мерки за остварување на поповолни услови; ги 
разгледува поплаките на осигурениц,ите, како и 
го оценува предлогот на Службата за височината 
на надоместокот за работата на истата; 

5) како и врши други работи што ќе му би-
дат ставени во задача на Собранието на Заедни-
цата. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Број 15-1987 
30 декември 1971 година 

Битола 
Претседател, 

Димче Кајчиновски, с. р. 

Врз основа на членот 54 од Законот за здрав-
ственото осигурување на задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
— Т,етово, на својата седница одржана на 30 де-
кември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ - - ТЕТОВО 

I 
Со оваа одлука се регулира работата на Заед-

ницата на здравственото осигурување на работни-
ците — Тетово (во натамошниот текст: Заедницата) 
и нејзините органи на управување, до донесува-
њето статут на Заедницата, и други општи акти. 

II 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

утврдени со Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението и со другите општи прописи. 

Собранието работи на седници. 
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Собранието одлучува полноважно ако на сед-
ницата присуствуваат повеќе од половината, од 
членовите на Собранието, а одлуката се смета за 
донесена, односно усвоена, ако за неа гласало мно-
зинството од присутните членови на Собранието. 

III 
Седниците на Собранието ги свикува претседа-

телот на Собранието. 
Поканата за седница им се испраќа на члено-

вите на Собранието најмалку пет дена пред денот 
определен за одржување на седницата. Со поканата 
за седница се испраќа предлогот на дневниот ред 
и потребните материјали за прашањата што ќе се 
разгледуваат на седницата. 

IV 
Претседателот на Собранието и неговиот заме-

ник го избираат членовите на Собранието, од сво-
ите редови. 

V 
Собранието од редот на своите членови избира 

извршен орган — извршен одбор, кој се состои од 
9 члена. 

Покрај извршниот одбор, за претходно разгле-
дување на одделни прашања и изготвување пред-
лози за нивно решавање, се формираат комисии. 
Составот и задачите на комисиите се определуваат 
со одлуката за нивното формирање. 

VI 
Директорот на Комуналниот завод за соци-

јално осигурување — Тетово, ја застапува Заедни-
цата во имотно-правните односи и е одговорен пред 
Заедницата за работата, до донесувањето на ста-
тутот неа Заедницата. 

VII 
Стручните, административните и финансиските 

работи на Заедницата ќе ги врши Комуналниот за-
вод за социјално осигурување — Тетово. 

VIII 
Заедницата има свој печат и штембил. 
На печатот кружно е испишан текстот: „Заед-

ница на здравственото осигурување на работни-
ците", а во средината хоризонтално „Тетово". 

Штембилот е во форма на правоаголник во кој 
е испишано името на Заедницата со дополнување 
на бројот и датумот. 

IX 
До донесувањето на статутот на Заедницата, 

правата и обврските на осигурените лица, како и 
другите прашања се регулираат со привремени 
одлуки што ги донесува Собранието. 

X 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

- ТЕТОВО 

Број 0204-827/1 
30 декември 1971 годин 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отуњска, с. р. 

Врз основа на членовите 87 и 92 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" број 21/71), Собранието 
на заедницата за здравств,еното осигурување на 
работниците — Тетово, на својата седница одржана 
на 30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА СТРУЧНИТЕ, ФИНАНСИСКИТЕ И АД-
МИНИСТРАТИВНИТЕ РАБОТИ ВО ВРСКА СО 

СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Заедницата на здравственото осигурување на 

работниците — Тетово, вршењето на стручните, 
финансиските и административните ,работи, во врс-
ка со спроведувањето на здравственото осигуру-
вање, му ги доверува на Комуналниот завод за 
социјално осигурување — Тетово, (во натамош-
ниот текст: Завод). 

И 
Заводот покрај работите од претходната точка, 

може врз основа на самоуправен договор да врши 
определени административни, финансиски и други 
стручни работи за сметка на другите заедници, од-
носно органи и организации. 

III 
На Заводот му припаѓа надоместок за вршење 

на работите од точка 1 од оваа одлука. 
Висината на надоместокот се утврдува спогод-

бено помеѓу Заводот и односната заедница за која 
се вршат работите. 

IV 
Заводот е должен својата организација и си-

стематизација да ја усогласи со потребите за ефи-
касно и квалитетно спроведување на здравствено-
то осигурување и на другите работи кои ќе ги 
врши. 

V 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

- ТЕТОВО 

Број 0204-827/2 
30 декември 1971 година 

Тетово Претседател, 
Живка Отуњска, с. р. 

Врз основа на член 54 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на З а е д н и -
цата на здравственото осигурување на работни-
ците — Тетово, на својата седница, одржана на 
30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА 
И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИГУ-
РЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

I 
До донесувањето на статутот на оваа Заедница 

и другите потребни општи акти за неговата приме-
на, правата и обврските на осигурениците и дру-
гите осигурени лица, како и на неосигурените лица 
на кои им се обезбедува здравствена заштита се 
определуваат на следниов начин: 
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1) по однос на правата на осигурените и неоси-
гурените лица од подрачјето на Заедницата, во 
Социјалистичка Република Македонија, на задол-
жителните видови на здравствена заштита непо-
средно ќе се применуваат соодветните одредби од 
Законот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на населе-
нието, како и одредбите на програмата за спрове-
дување на задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението во СРМ, во 1972 година; 

2) по однос на правата за здравствено осигу-
рување за случај на несреќа на работа и профе-
сионално заболување, како и на правата на про-
ширено здравствено осигурување, односно здрав-
ствено осигурување над правата обезбедени со за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението, соодветно ќе се применуваат одред-
бите на Основниот закон за здравственото осигу-
рување и општите прописи и општите акти на Ко-
муналната заедница на социјалното осигурување 
на работниците — Тетово, донесени за спроведу-
вање на тој закон; 

3) правата на проширена здравствена заштита 
над правата обезбедени со задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението на ли-
цата, кои не се опфатени со задолжителното здрав-
ствено осигурување, а за кои општината ќе уста-
нови такви права, ќе се утврдуваат со посебен до-
говор склучен помеѓу Заедницата и општината. 

II 
На лицата кои не се опфатени со задолжител-

ното здравствено осигурување, задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението им 
се обезбедуваат во целина на товар на средствата 
на соодветната општествено-политичка заедница, и 
тоа: 

— на лицата кои имаат живеалиште на под-
рачјето на општината со придонес од буџетот на 
општината; 

— на лицата без постојано живеалиште со при-
донес од буџетот на Републиката. 

Придонесот за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на лицата од претходниот став 
се утврдува со спогодба што заедницата ја склу-
чува со соодветната општествено-политичка заед-
ница. 

Општествено-политичките заедници од ставот 
1 од оваа точка се должни да ги пријават к а ј 
оваа Заедница сите лица кои не се опфатени со 
задолжителното здравствено осигурување заради 
обезбедување на задолжителни видови на здрав-
ствена заштита. 

III 
Здравствените легитимации издадени по про-

писите што ќе важат до 31 декември 1971 година 
остануваат во сила и ќе се употребуваат се до-
дека не бидат заменети со нови исправи. 

На лицата кои не се опфатени со задолжи-
телното здравствено осигурување ќе им се изда-
дат здравствени легитимации во кои на соодветен 
начин ќе бидат означени нивните права на здрав-
ствена заштита. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

- ТЕТОВО 

Број 0204-827/3 
30 декември 1971 година 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отуњска, с. р. 

Врз основа на член 23 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на За -
едницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Тетово, на седницата одржана на 
30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА 
ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА 
СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈ-

СТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 
ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определуваат условите под 

кои ќе се сметаат како издржувани лица члено-
вите на семејствата и другите лица што се оси-
гурени според одредбите на Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови 
'на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71), како и условите 
под кои се смета дека издржуваното лице нема 
сопствени приходи доволни за издржување. 

Член 2 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на поширокото семејство ако тие живеат 
со него во заедничко домаќинство и немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување. 

Член 3 
Се смета дека издржуваните членови на се-

мејството немаат сопствени приходи доволни за 
издржување, ако нивниот катастарски приход од 
земјоделска дејност не го надминува износот од 
250 динари годишно, или ако другите приходи не 
го надминуваат износот од 100 динари месечно, 
или ако катастарскиот приход и другите приходи 
заедно не го надминуваат износот од 1200 динари 
годишно по едно издржувано лице. 

Член 4 
Членот на семејството кој не живее во заед-

ничко домаќинство со осигуреникот, ќе се смета 
за издржувано лице ако неговите сопствени при-
ходи не ги надминуваат износите предвидени во 
членот 3, на оваа одлука и ако осигуреникот уче-
ствува во трошоците на неговата издршка со на ј -
малку 200 динари месечно. 

Член 5 
Се смета дека деца земени на издржување 

немаат сопствени приходи доволни за издржува-
ње, ако нивните приходи, односно ако приходите 
на нивните родители по член на домаќинство, не 
ги надминуваат износите предвидени во членот 3 
од оваа одлука. 

Член 6 
Како приходи во смисла на членот 3 од оваа 

одлука не се сметаат приходите по основа на 
инвалиднина за телесно оштетување и додаток 
за помош и нега што се обезбедуваат според про-
писите од инвалидското осигурување, како и дру-
ги примања на издржуваното лице, за кои, спо-
ред посебни прописи, со кои се утврдува оддел-
ното примање, изречно е утврдено дека не се зе-
маат предвид при утврдувањето на имотната со-
стојба на домаќинството. 

Член 7 
Износите од членот 3 и 4 од оваа одлука ќе 

важат додека со самоуправниот договор на заед-
ниците на здравственото осигурување во СР Ма-
кедонија, или со соодветниот акт на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување овие 
износи не бедат определени поинаку. 
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Член 8 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Број 0204-827/4 
30 декември 1971 година 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отуњска, с. р. 

Врз основа на член 87, став 2, алинеја 2, од 
Законот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствената заштита на на-
селението („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), 
Собранието на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Тетово, на седницата 
одржана на 29 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
До донесувањето на статутот на Заедницата 

и другите општи акти од областа на финансира-
њето на здравственото осигурување, финансиско-
то работење на Заедницата и пресметувањето и 
плаќањето на придонесите, за односите што не 
се регулирани со Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението (во натамош-
ниот текст: Законот), а кои спаѓаат во надлеж-
ност на Заедницата, ќе се применуваат одредбите 
на оваа одлука. 

Член 2 
Придонесите за здравственото осигурување се 

определуваат одделно за обезбедување на: 
1) задолжителните видови на здравствена за-

штита; 
2) правата од здравственото осигурување за 

случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести; 

3) правата од здравствената заштита над за-
должителните видови и другите права од здрав-
ственото осигурување. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствената заштита во странство, за лица кои во 
странство стапиле во работен однос ка ј меѓуна-
родни и други организации, по основа на меѓу-
народен договор, или ка ј странски работодавец, 
а се осигурени според Законот и за осигуреници 
во работен однос ка ј југословенските организации, 
кои се наоѓаат на работа во странство, како и 
посебниот придонес за користење на здравствената 
заштита на членовите на потесното семејство на 
југословенските работници на работа во стран-
ство, кои живеат на подрачјето на Заедницата, а 
на кои не им е обезбедена здравствена заштита 
ка ј странскиот носител на здравственото осигуру-
вање, се пресметува одделно за сите осигурени 
ризици според единствените пропорционални стап-
ки, односно тарифата. 

Член 4 
За осигуреници од членот 13, став 1, точка 6 

и 7, членот 17, став 1, точка 1 до 5, и членот 18, 
точка 1 до 5, и точката 8 од Законот, придонесите 
за здравственото осигурување се определуваат во 
посто-јани месечни износи. 

Во постојани месечни износи се определува 
и посебниот придонес за здравствената заштита 
на членовите на потесното семејство на југосло-
венските работници на работа во странство, кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита ка ј стран-
скиот носител на здравствено осигурување. 

Член 5 
За лица за кои со Законот не е утврдена осно-

вицата за пресметување на придонесите како и 
за лицата што вршат самостојни професионални 
дејности, - основицата за пресметување на придо-
несите ќе ја утврди Собранието на Заедницата, 
со посебна одлука. 

Член 6 
Стапките и износите на придонесите како и 

тарифата на придонесите ќе ги утврди Собранието 
на Заедницата, со посебна одлука. 

Член 7 
До колку со Законот и со други општи акти на 

Заедницата, основицата за пресметување на при-
донесите е определена во нето-износ, придонесите 
за здравственото осигурување се пресметуваат и 
се плаќаат по стапки, односно тарифа, пресметани 
за примена на нето-личните доходи, односно при-
мања. 

Пресметувањето на стапките и тарифата на 
начинот предвиден во претходниот став се врши 
и кога личните доходи исклучително се пресме-
туваат и плаќаат во нето-износи, како и во слу-
чај кога во личниот доход не се содржани сите 
придонеси од личниот доход или истите се пла-
ќаат по други стапки, по кои, придонесот се пре-
сметува и се плаќа за поголем број работници 
запослени во работната организација. 

Член 8 
Придонесот за обезбедување правата од здрав-

ственото осигурување за случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести 
се пресметува и се плаќа од истата основица од 
која се пресметува и плаќа придонесот за обез-
бедување задолжителните видови на здравстве-
ната заштита и придонесот за обезбедување пра-
вата од здравствената заштита над со Законот 
утврдените задолжителни видови и другите пра-
ва од здравственото осигурување. 

Член 9 
Придонесите за здравственото осигурување, 

останатите придонеси, посебниот придонес за ко-
ристење на здравствената заштита во странство 
и посебниот придонес за здравственото осигуру-
вање на членовите на семејството на југословен-
ските работници на работа во странство', кои, 
живеат на подрачјето на Заедницата, како и дру-
гите приходи што ќе се реализираат за периодот 
до XII. 1971 година, по 1 јануари 1972 година, 
се распределуваат во сооднос со учеството на 
поодделните видови на придонесите на здравстве-
ното осигурување за 1972 година. 

Член 10 
Стапките и тарифата на придонесот за здрав-

ственото осигурување утврдени за 1972 година ќе 
се применуваат на личните доходи и примањата 
изедначени на нив подигнати за исплата од ис-
платителите на личните доходи од општествениот 
сектор во 1972 година, без оглед на периодот за 
кој се однесуваат. 

За осигурениците вон општествениот сектор и 
за осигурениците во работен однос ка ј југосло-
венските организации кои се наоѓаат на работа 
во странство, утврдените стапки и тарифата за 
1972 година ќе се применуваат на основиците 
утврдени за соодветната година. 
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Член 11 

Од придонесите остварени за здравствено оси-
гурување и други приходи се формираат сред-
ствата на Заедницата. 

Средствата на Заедницата ги сочинуваат: 
1) придонесите за здравственото осигурување; 
2( надоместокот од здравственото реосигуру-

вање; 
3) средствата на фондот на солидарноста; 
4) средствата остварени од вишокот на при-

ходи над расходите според одлука на Заедницата; 
5) каматата на вложените средства на Заед-

ницата ; 
6) надоместокот на трошоците за здравствена 

заштита на неосигурените лица; 
7) приходите по основа на надоместокот на 

трошоците за здравствена заштита по конвенции; 
8) приходите по основа на надоместок на ште-

та; 
9) други приходи на Заедницата. 
Од средствата на Заедницата се подмируваат 

расходите: 
1) за остварување правата на осигурените и 

неосигурените лица по основа на задолжителните 
видови на здравствена заштита; 

2) за остварување правото на осигурениците 
од здравственото осигурување по основа на не-
среќа на работа и заболување; 

3) остварување правата од здравствената за-
штита над задолжителните видови на здравствена 
заштита утврдени со одлука. 

4) за премиите на з,дравствено реосигурување; 
5) за посебен придонес на фондот на соли-

дарноста; 
6) за надоместок на Стручната служба на За-

едницата; 
7) за финансирање на Сојузот на заедниците 

на здравственото осигурување на работниците на 
Македонија; 

8) за потребите на студиските и научно-истра-
жувачките работи, со цел за унапредување на 
здравственото осигурување; 

9) за финансирање на проширената репродук-
ција во здравствените работни организации; 

10) за отплата на непокриениот дел на вишо-
кот на расходите над приходите утврден со за-
вршната сметка на Заедницата; 

11) за подмирување на останатите трошоци на 
Заедницата (трошоци на самоуправните органи, 
трошоци на платниот промет и др.). 

Член 13 
Средствата на Заедницата се водат и иска-

жуваат по видови на правата и по општини. 
Средствата на Заедницата се водат на по-

себни сметки по општини. 
Средствата по општини ќе се водат на по-

себни партии во рамките на основната сметка на 
Заедницата што ќе ја пропише Службата на оп-
штественото книговодство, со право на д е п о н и -
рање на овластените лица, од страна на Заедни-
цата. 

Член 13 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидноста во извршувањето на 
обврските кон осигурените лица, здравствените 
работни организации и другите организации на 
кои им е доверено спроведувањето на здравстве-
ното осигурување. 

Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од двомесечниот просечен износ на плани-
раните вкупни приходи на Заедницата за теков-
ната година. Задолжителното ниво на резервата 
се обезбедува во рок од четири години. 

Задолжителната резерва од став 2 на овој 
член се обезбедува најмалку една четвртина во 
секоја година во која треба тоа да се обезбеди. 

Резервниот фонд на здравственото осигуру-
вање се формира со: 

1) издвојување на определен процент од сред-
ствата остварени со придонесите за здравствено 
осигурување и посебниот придонес во височина 
која ќе ја определи Собранието на заедницата; 

2) издвојување од вишокот на приходите над 
расходите во височина која ќе ја определи Заед-
ницата; 

3) внесување на вложените средства на ко-
муналните заедници кои и се враќаат на Заед-
ницата и камата на вложените средства на ре-
зервниот фонд. 

Средствата на резервниот фонд можат да се 
користат во текот на годината како обртни сред-
ства за извршување на тековните обврски на 
Заедницата. 

Средствата на резервниот фонд кои не се ко-
ристат како обртни средства можат да се вложу-
ваат во орочени депозити или благајнички за-
писи со рок на враќање што ќе го утврди Со-
бранието на Заедницата. 

Член 14 
Средствата на резервниот фонд се водат и се 

искажуваат одвоено по видови на правата (ри-
зици) и тоа само книговодствено. 

Средствата на резервниот фонд не се издво-
јуваат на посебни сметки. 

Член 15 
Книговодствената евиденција за финансиското 

работење и за средствата на Заедницата се води 
според одлуката за посебниот основен контен план 
и за посебните обрасци на билансот на заедни-
ците на социјалното осигурување, односно заед-
ниците на здравственото осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 8/71). 

Заедницата, по потреба, донесува поблиски 
упатства за водење на финансиското работење на 
Заедницата. 

Член 16 
Височината на надоместокот на Стручната 

служба за вршење на стручните, административ-
ните и финансиските работи на Заедницата ја 
утврдува со посебна одлука. 

Средствата од претходниот став се обезбеду-
ваат по пат на акредитив. 

Член 17 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ" 
а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

- ТЕТОВО 

Број 0204-827/5 
30 декември 1971 година 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отуњска, с. р. 
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Врз основа на член 102 и 103 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и членот 6 
од Одлуката за привремено регулирање на оддел-
ни прашања во врска со финансирањето на здрав-
ственото осигурување, финансиското работење на 
заедницата и пресметувањето и плаќањето на при-
донесите на здравственото осигурување на работ-
ниците, Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Тетово, на 
својата прва седница одржана на 30 декември 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

ВО СТРАНСТВО ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1972 година се определува во висо-
чина од 7,10% од личниот доход и другите при-
мања, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита од 2,50% и 

— стапката на придонесот за правата од 
здравствената заштита над задолжителните видови 
и другите права од здравственото осигурување 
од 4,60%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести се опреде-
лува во височина од 0,50'% од основицата од која 
се пресметуваат придонесите за здравствено оси-
гурување предвидени во став 1 на овој член. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во височина 
од 15% од нето-личниот доход односно основи-
цата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распоредува по видови на правата во сооднос со 
стапките, односно со тарифата на придонесот 
определени во член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
До колку со Законот за здравственото осигу-

рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот) и другите општи акти на Заедницата, 
основицата за пресметување на придонесите е 
определена во нето-износ, придонесите за здрав-
ственото осигурување се пресметуваат и се пла-
ќаат по стапки односно тарифа пресметана за 
примена на нето-личните доходи, односно при-
мањата. 

Пресметување на стапките и тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресмету-
ваат и се плаќаат во нето-износи, како и во слу-
чаите кога во личниот доход не се содржани сите 
придонеси од личниот доход или истите се пла-
ќаат под други стапки по кои придонесот се пре-
сметува и се плаќа за поголем број работници 
запослени во работни организации. 

Придонесите за здравствено осигурување и 
посебниот придонес за користење здравствена за-
штита во странство ќе се уплатува со еден налог-
уплатница. 

Член 4 
Обврзникот, за уплата на придонесот е дол-

жен, согласно со член 105 од Законот, при упла-
тата на придонесите за здравствено осигурување 
и посебниот придонес за користењето на здрав-
ствената заштита во странство, на самиот налог-
уплатница да даде спецификација за уплатените 

придонеси, по видови на правата, со ознака на 
основицата и периодот за кој се пресметува и 
уплатува придонесот. 

До колку обврзникот за уплата на придоне-
сите не го пополни налогот-уплатницата, согласно 
со одредбата од став 1, на овој член, поштата 
нема да го прими налогот-уплатницата во смисла 
на членот 38 од Законот на службата на опште-
ственото книговодство. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат об-

врзниците на начин утврден со Законот, Одлу-
ката за привремено регулирање на одделни пра-
шања во врска со финансирањето на здравстве-
ното осигурување на работниците, финансиското 
работење на Заедницата и пресметувањето и пла-
ќањето на придонесите на здравственото осигуру-
вање и другите општи акти на Заедницата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

- ТЕТОВО 

Број 0204-827/6 
30 декември 1971 година 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отуњска, с. р. 

Врз основа на член 102 и 103 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), и член 6 
од Одлуката за привремено регулирање на од-
делни прашања во врска со финансирањето на 
здравственото осигурување, финансиското рабо-
тење на заедницата и пресметувањето и плаќа-
њето на придонесите за здравствено осигурување 
на работниците, Собранието на заедницата за 
здравствено осигурување на работниците — Тето-
во, на својата прва седница одржана на 30 де-
кември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕ-
ГОРИИ НА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат износите на 

придонесите за здравствено осигурување на од-
делни категории осигурени лица, осигурени к а ј 
Заедницата на здравств,еното осигурување на ра-
ботниците — Тетово (во натамошниот текст: За-
едницата). 

Член 2 
Обврзниците на придонесот за здравствено 

осигурување определени со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението (во ната-
мошниот текст: Закон) придонесот за здравстве-
ното осигурување ќе го плаќаат во постојан ме-
сечен износ и тоа: 

1) за лица кои по завршеното школување се 
наоѓаат на задолжителна практична работа или 
доброволна практика (волонтери), а не примаат 
личен доход (член 13, став 1, точка 6 од Законот) 
во износ од 50 динари, од што: 

— за задолжителни видови на 
здравств,ена заштита 17 дин. 

— за правата од здравствено оси-
гурување над задолжителните 
видови на здравствена заштита 29,50 дин. 



31 декември 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 43 - Стр. 807 

— за права во случај на несреќа 
на работа и заболување од про-
фесионални болести — — — 3,50 дин. 

2) за учениците во стопанството, односно уче-
ниците на училиштата за квалификувани работ-
ници, за кои, покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, 
училиштето или приватниот работодавец, осигуре-
ни според член 13 став 1, точка 7, од Законот, во 
износ од 20 динари од што: 

— за задолжителните видови на 
здравствена заштита 13 дин. 

— за права од здравственото оси-
гурување над задолжителните 
видови на здравствена заштита 14,5 дин. 

— за права во случај на несреќа 
на работа и заболување од про-
фесионални болести 2,50 дин. 

3) за лицата што привремено се вон работен 
однос, додека редовно се пријавуваат ка ј над-
лежниот завод за вработување на работниците 
(член 13, став 1, точка 8 од Законот) се плаќа 
придонес за здравствено осигурување во износ 
од 60 динари и тоа: 

— за задолжителните видови на 
здравствена заштита 20,25 дин. 

— за права од здравственото оси-
гурување над задолжителните 
видови на здравствена заштита 37,30 дин. 

— за права за случај на несреќа 
на работа и заболувања од про-
фесионални болести 2,45 дин. 

Останатите лица редовно пријавени ка ј над-
лежниот Завод за вработување, кои имаат право 
на здравствено осигурување по член 13, став 1. 
точка, 9, од Законот, во износ од 55 динари од 
што: 

— за задолжителни видови на 
здравствена заштита 22,60 дин. 

— за права од здравственото оси-
гурување над задолжителните 
видови на здравствена заштита 32,40 дин. 

4) за членовите на потесното семејство на ју-
гословенските државјани во работен однос во 
странство, ако не им е обезбедена здравствена за-
штита ка ј странскиот носител на осигурувањето, 
(член 20, став 3, од Законот) се плаќа придонес 
во постојан месечен износ од 72 динари од што: 

— за задолжителни видови на 
здравствена заштита 25,35 дин. 

— за права од здравственото оси-
гурување над задолжителните 
видови на здравствена заштита 46,65 дин. 

5) за лица кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, во организирани јавни работни ак-
ции, на предвојничка обука — логорување и ли-
цата припадници на територијалните единици, 
осигурени според член 17, став 1, точка 1 до 5, 
од Законот, во износ од 21,50 динари од што: 

— за задолжителните видови на 
здравствена заштита 7,25 дин. 

— за права од здравственото оси-
гурување над задолжителните 
видови на здравствена заштита 13,35 дин. 

— за права во случај на несреќа 
на работа и заболување од про-
фесионални болести 0,90 дин. 

6) за ученици во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факулте-
тите, уметничките академии, осигурени според 
член 18, став 1, точка 1 од Законот, во износ од 
2,50 динари само за случај на несреќа на работа 
и заболување од професионални болести. 

7) за лица кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, на организирани јавни работни ак-
ции, на предвојничка обука, лица кои се наоѓаат 
на извршување задачи на територијалната одбра-
на или на цивилната заштита, како и припадни-
ците на доброволните организации на противпо-
жарната заштита (член 18, став 1, точка 2—5 и 

точка 8 од Законот) во износ од 5 динари само за 
права во случај на несреќа на работа и оболу-
вања од професионални болести. 

Член 3 
За училишната младина, учениците на основ-

ните и средните училишта, што не се здравствено 
осигурени, износот на придонесот за задолжител-
ните видови на здравствена заштита се утврдува 
во височина од 15 динари. 

За здравствено неосигурени студенти на ви-
шите и високите школи, -факултетите и умет-
ничките академии, придонесот се утврдува во ви-
сочина од 50 динари месечно од што: 

— за задолжителни видови на 
здравствена заштита 17,60 дин. 

— за права од, здравственото 
осигурување над задолжи-
телните видови на здрав-
ствена заштита 32,40 дин. 

За делумно осигурени студенти на вишите и 
високите школи, факултетите и уметничките ака-
демии, придонесот за правата од здравственото 
осигурување над задолжителните видови на здрав-
ствена заштита се утврдува на 32,40 динари ме-
сечно. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
' НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ -

ТЕТОВО 

Бр. 0204-827/7 
30 декември 1971 година 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отуњска, с. р. 

Врз основа на член 101 од Законот за здрав-
ственото осигурување на задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 6 од Одлу-
ката за приврем,ено регулирање на одделни пра-
шања во врска со финансирањето на здравстве-
ното осигурување, финансиското работење на за-
едницата и пресметувањето и плаќањето на при-
донесите за здравствено осигурување на работни-
ците, Собранието на Заедницата на здравствено 
осигурување на работниците — Тетово, на својата 
прва седница одржана на 30 декември 1971 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЖИ-
ВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ИНВАЛИДНИНА 

Член 1 
За уживателите на пензија и корисниците на 

правата на професионална рехабилитација и зало-
ж у в а њ е според прописите за инвалидско осигуру-
вање, југословенските државјани што примаат пен-
зија или инвалиднина од странскиот носител на 
осигурување, како и за уживателите на постојана 
државна помош доделена од страна на надлежни 
органи, вкупната стапка на придонесот за здрав-
ствено осигурување изнесува 9,95% и истата со-
држи: 

— 3,50% за задолжителни видови на здрав-
ствена заштита; 

— 6,45% за правата од здравственото осигу-
рување над задолжителните видови здравствена за-
штита. 

Основица за пресметување на придонесот е 
нето-износот на пензијата, односно другите при-
мања. 
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Член 2 
За уживателите на старосна пензија, кои пен-

зијата ја остваруваат по навршување на полн или 
со него изедначен пензиски стаж, а кои по пен-
зионирањето стапиле во работен однос, организа-
цијата, односно работодавецот, ка ј кого се истите 
вработени, ќе плаќаат придонес за случај на не-
среќа на работа, и заболување од професионални 
болести, по стапка од 0,30% на остварен доход, од-
носно надоместок. 

Член 3 
Оваа одлука стапува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 јануари 1972 година. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
Њ Е НА РАБОТНИЦИТЕ - ТЕТОВО 

Бр. 0204-827/8 
30 декември 1971 година 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отуњска, с. р. 

Врз основа на член 54 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на земјоделци-
те — Тетово, на својата сед,ница одржана на 30. 
декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦАТА 

НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ТЕТОВО 

I 
Со оваа одлука се регулира работата на Заед-

ницата на здравственото осигурување на земјо-
делците — Тетово (во -натамошниот текст: Заедни-
цата) и нејзините органи на управување до доне-
сување статут на Заедницата и други општи 
акти. 

И 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

утврдени со Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението и со другите општи прописи. 

Собранието работи на седници. 
Собранието одлучува полноважно ако на сед-

ницата присуствуваат повеќе од половината од 
членовите на Собранието, а одлуката се смета за 
донесена односно усвоена, ако за неа гласале мно-
зинството од присутните членови на Собранието. 

III 
Седниците на Собранието ги свикува претседа-

телот на Собранието. 
Покана за седница им се испраќа на членовите 

на Собранието најмалку 5 (пет) дена пред денот оп-
ределен за одржување на седницата. Со поканата 
за седницата им се испраќа предлог за дневниот ред 
и потребните материјали за прашањата што се раз-
гледуваат на седницата. 

IV 
Претседателот на Собранието и неговиот заме-

ник го избираат членовите на Собранието од сво-
ите редови. 

V 
Собранието од редот на своите членови из-

бира извршен орган — Извршен одбор кој се со-
стои од 7 члена. 

Покрај Извршниот одбор, за претходно разгле-
дување на одделни прашања и изготвување пред-
лози за нивно решавање се формираат' комисии. 
Составот и задачите на комисиите се определу-
ваат со одлука за нивното формирање. 

VI 
Директорот на Комуналниот завод за социјал-

но осигурување — Тетово, ја застапува Заедни-
цата во имотно-правните односи и е одговорен пред 
Заедницата за работата, до донесување Статутот 
па Заедницата. 

VII 
Заедницата има свој печат и штембил. 
На печатот кружно е испишан текстот: „Заед-

ница на здравственото осигурување на земјодел-
ците", а во средината хоризонтално „Тетово". 

Штембилот е во форма на правоаголник во 
кој е испишано името на Заедницата со дополну-
вање на број и датум. 

VIII 
Општите акти што ги донесува Собранието на 

Заедницата ги потпишува претседателот на Со-
бранието. 

IX 
До донесувањето на статутот на Заедницата, 

правата и обврските на осигурените лица, како и 
други прашања се регулираат со привремени од-
луки што ги донесува Собранието. 

X 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

ТЕТОВО 

Бр. 0205-828/1 
30 декември 1971 година 

Тетово 
Претседател, 

Аќиф Ферати, с. р. 

Врз основа на член 54 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедницата 
за здравственото осигурување на земјоделците — 
Тетово, на својата седница одржана на 30 декември 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВА-
ТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

I 
До донесување на статутот на оваа Заедница 

и другите потребни општи акти за неговата при-
мена, правата и обврските на осигурениците — зе-
мјоделци се определуваат на следниот начин: 

1. По однос на правата на осигурениците 1— зе-
мјоделци на задолжителните видови на здравстве-
на заштита непосредно ќе се применуваат соодвет-
ните одредби од Законот за здравственото осигу-
рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението, како и одредбите на Про-
грамата за спроведување на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението во 
СРМ во 1972 година. 

2. По однос на правата на проширеното здрав-
ствено осигурување над правата обезбедени со за-
должителните видови на здравствена заштита на 

населението соодветно ќе се применуваат одред-
бите на Законот за здравственото осигурување на 
земјоделците — пречистен текст („Службен весник 
на СРМ" бр. 14/67) и општите акти на Комунал-
ната заедница за здравственото осигурување на 
земјоделците донесени за спроведување на тој за-
кон. 

И 
Здравствените легитимации издадени по про-

писите што ќе важат до 31 декември 1971 година 
остануваат во сила и ќе се употребуваат се доде-
ка не бедат заменети со нови исправи. 
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Ш 
Оваа одлука стапува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1. јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

ТЕТОВО 

Бр. 0205-828/2 
30 декември 1971 година 

Тетово 
Претседател, 

Акиф Ферати, с. р. 

Врз основа на член 87, став 2, алинеја 2, од 
Законот за здравствено осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Со-
бранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на земјоделците — Тетово, на својата сед-
ница одржана на 30 декември 1971 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
До донесување на статутот на Заедницата и 

другите општи акти од областа на финансирањето 
на здравственото осигурување и финансирањето на 
Заедницата и пресметувањето и плаќањето на при-
донесите на здравственото осигурување, за одно-
сите што не се регулирани со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението (во натамош-
ниот текст: Законот), а кои спаѓаат во надлежност 
на Зедницата, ќе се применуваат одредбите на оваа 
одлука. 

Член 2 
Придонесите за здравственото осигурување се 

определуваат одделно за обезбедување на: 
1. задолжителни видови здравствена зашти-

та и 
2. правата на здравствена заштита над задол-

жителните видови од здравственото осигурување. 

Член 3 
Стапките и износите на придонесите ќе ги ут-

врди Собранието на Заедницата, со посебна од-
лука. 

Член 4 
Средствата на Заедницата се водат и се иска-

жуваат одделно по видови на правата и по опш-
тини. 

Средствата на Заедницата се водат на посебни 
сметки, по општини. 

Средствата по општини ќе се водат во посеб-
ни партии, во рамките на основната сметка на 
Заедницата, што ќе ја пропише Службата на оп-
штественото книговодство, со право на д е п о н и р а -
ње на овластените лица од страна на Заедницата. 

Член 5 
Од придонесите остварени за здравственото 

осигурување и другите приходи се формираат 
средства на Заедницата. 

Средствата на Заедницата се состојат од: 
1. Придонес од личен доход од земјоделска 

дејност (катастарски приходи), придонес по дома-
ќинство што нема сопствена дејност и со придо-
несот по член на домаќинството на осигуреникот. 

2. Надоместок по основа на реосигурување. 
3. Средства од фондот на солидарноста. 
4. Дел од средствата издвоени со вишокот на 

приходите над расходите по завршната сметка на 
заедницата. 

5. Други приходи на Заедницата и тоа — на-
доместок на штета, кадата и др. 

Од средствата на Заедницата се подмируваат 
расходите: 

1. За остварување правото на осигурениците 
и неосигурените лица по основа на задолжителни-
те видови на здравствени заштита. 

2. За остварување правото од здравствената за-
штита над задолжителните видови утврдени со од-
луката на Заедницата. 

3. За премии на здравственото реосигурување. 
4. За посебен придонес на фондот на солидар-

носта. 
5. За надоместок на Стручна служба на Заед-

едницата. 
6. За финансирање на Сојузот на заедниците 

на здравственото осигурување на земјоделците на 
Македонија. 

7. За потребите на студиските и научно-истра-
жувачките работи со цел за унапредување на 
здравственото осигурување. 

8. За финансирање на проширената репродук-
ција во здравствените работни организации. 

9. За отплата на неподвижниот дел на вишо-
кот на расходите над приходите утврдени со за-
вршна сметка на Заедницата. 

10. За подмирување на останатите трошоци на 
Заедницава (трошоци на самоуправни органи, тро-
шоци на платниот промет, камати на кредити, суд-
ски трошоци и др.). 

Член 6 
Основи за определување на придонесите за 

здравственото осигурување се: 
1. за осигурениците — земјоделци кои имаат 

сопствена земја: 
— катастарскиот приход 
— бројот на членовите на домаќинството што 

се здравствено осигурени според Законот. 
2. За осигурениците — земјоделци кои немаат 

сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска 
дејност: 

— придонесот од домаќинството и 
— бројот на членовите на домаќинството што 

се здравствено осигурени според Законот. 
Паушалниот придонес по основа на домаќин-

ството на осигурениците, членот 5, точка б) али-
неја 1, се утврдува во сооднос со придонесот од 
катастарскиот приход на осигурениците — земјо-
делци (член 5, точка а) алинеја 1, од оваа одлука). 

Приходите што се остваруваат по основа на 
придонес по член на домаќинството не можат да 
бидат поголеми од 25% од приходите што се ос-
тваруваат по основа на придонесот од личниот до-
ход —- земјоделска дејност (катастарскиот приход) 
односно од приходите што се остваруваат по ос-
нова на домаќинството. 

Член 7 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидноста во извршувањето на 
обврските кон осигурените лица, здравствените ра-
ботни организации и другите организации на кои 
им е доверено спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Член 8 
Средствата за резервниот фонд се водат и се 

искажуваа; ' одвоено по видови на правата и тоа 
само книговодствено. 

Средствата на резервниот фонд не се издво-
јуваат на посебни сметки. 

Член 9 
Книговодствената евиденција за финансиското 

работење и средствата на Заедницата се водат спо-
ред одлуката на посебниот основен контен план и 
за посебните обрасци на билансот на Заедниците 
на социјалното осигурување, односно Заедницата 
на здравственото осигурување („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 8/71). 
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Заедницата, по потреба, донесува поблиски упат-
ства за водење на финансиското работење на За-
едницата. 

Член 10 
Висината на надоместокот на стручната служ-

ба за вршење на стручните, административните и 
финансиските работи на Заедницата, Заедницата ја 
утврдува со посебна одлука. 

Средствата од претходниот став се обезбеду-
ваат по пат на акредитив. 

Член 11 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

ТЕТОВО 

Бр. 0205-828/3 
30 декември 1971 година 

Тетово 
Претседател, 

Акиф Ферати, с. р. 

Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и членот 3 
од Одлуката за привремено регулирање на оддел-
ни прашања во врска со финансирањето на здрав-
ственото осигурување и финансиското работење 
на Заедницата и пресметувањето и плаќањето на 
придонесите на здравственото осигурување, Собра-
нието на Заедницата на здравствено осигурување 
на земјоделците,— Тетово, на својата седница одр-
жана на 30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ИЗНОСИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕ-

МЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките и изно-

сите на придонесите за здравствено осигурување 
на земјоделците За подрачјето на Заедницата на 
здравственото осигурување — Тетово. 

Член 2 
Висината на придонесите за финансирање на 

задолжителните видови на здравствена заштита 
и правата на здравствена заштита над задолжи-
телните видови од здравственото осигурување се 
утврдуваат и тоа: 

1. 20% од основицата која служи за разрез на 
придонесот од личен доход од земјоделска дејност 
и тоа за задолжителни видови на здравствена за-
штита 14% и 

— за правата на здравствена заштита над за-
должителните видови 6%. 

2. 14 динари годишно по член на домаќинството 
на осигуреникот кој има право на здравствено оси-
гурување, од тоа, за задолжителните видови на 
здравствена заштита 10 динари, и за правата над 
задолжителните видови 4 динари. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

ТЕТОВО 

Бр. 0205-828/4 
30 декември 1971 година 

Тетово Претседател, 
Акиф Ферати, с. р. 

Врз основа на член 88, став 1, член 91, став 1 
и член 92 од Законот за здравственото' осигурување 
и задолжителните видови на здравствена зашти-
та на насел,ението („Службен весник на СРМ" бр. 
21/71), Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Тетово, на 
седницата одржана на 30 декември 1971 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НАЧИНОТ НА 
ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ, АДМИНИСТРА-

ТИВНИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ РАБОТИ 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

I 
До донесувањето на статутот на Заедницата 

на здравственото осигурување на земјоделците — 
Тетово, стручните, административните и финанси-
ските работи од надлежност на Заедницата ќе ги 
врши Службата на досегашниот Комунален завод 
за социјално осигурување — Тетово. Висината на 
надоместокот ќе се утврди со самоуправната спо-
годба. 

II 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

ТЕТОВО 

Бр. 0205-828/5 
30 декември 1971 година 

Тетово 
Претседател, 

Аќиф Ферати, с. р. 

Врз основа на член 54 од Законот за здравстве-
ното осигурување и задолжителните видови за 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
—' Куманово, на својата седница одржана на 28 де-
кември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА И 
ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИГУРЕ-
НИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ 
НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

I 

До донесувањето на статутот на оваа Заедница 
и другите потребни општи акти за неговата при-
мена, правата и обврските на осигурениците и дру-
гите осигурени лица, како и на неосигурените лица 
на кои им се обезбедува здравствена заштита се 
определуваат на следниов начин: 

1) по однос на правата на осигурените и неоси-
гурените лица од подрачјето на Заедницата во Со-
цијалистичка Република Македонија на задолжи-
телни видови на здравствена заштита непосредно 
ќе се применуваат соодветните одредби од Зако-
нот за здравственото осигурување и задолжителни-
те видови на здравствена заштита на населението, 
како и одредбите на Програмата за спроведување 
на задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението во СРМ — во 1972 година; 

2) по однос на правата на здравствено осигу-
рување за случај на несреќа на работа и профе-
сионално заболување, како и на правата на про-
ширено здравствено осигурување, односно здрав-
ственото осигурување над правата обезбедени со 
задолжителните видови на здравствна заштита на 
населението ќе се применуваат соодветно одредбите 
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на Основниот закон за здравственото осигурување 
и општите прописи на работниците Куманово до-
несени за спроведување на тој закон; 

3) правата на проширена здравствена заштита 
над правата обезбедени со задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението на ли-
цата кои не се опфатени со задолжителното здрав-
ствено осигурување, а за кои општината ќе уста-
нови такви права, ќе се утврдат со посебен дого-
вор склучен помеѓу Заедницата и Општината. 

И 
На лицата кои не се опфатени со задолжител-

ното здравствено осигурување задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението им 
се обезбедуваат во целина на товар на средствата 
на соодветната општествено-политичка заедница, и 
тоа: 

— на лицата кои имаат живеалиште на под-
рачјето на општината — со придонес од буџет на 
општината; 

— на лицата без постојано живеалиште — со 
придонес од буџетот на Републиката. 

Придонесот за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на лицата од претхониот став го 
утврдува Собранието на оваа Заедница со своја 
одлука. 

Општествено-политичките заедници од ставот 1 
од оваа точка се должни да ги пријават ка ј оваа 
Заедница сите лица кои не се опфатени со задол-
жително здравствено осигурување заради обезбе-
дување на задолжителни видови здравствена за-
штита. 

III 
Здравствените легитимации издадени по пропи-

сите, што ќе важат до 31 декември 1971 година 
остануваат во сила и ќе се употребуваат се додека 
не бидат заменети со нови исправи. 

На лицата кои не се опфатени со задолжител-
но здравствено осигурување ќе им се издадат 
здравствени легитимации во кои на соодветен на-
чин ќе бидат означени нивните права на здравстве-
на заштита. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

- КУМАНОВО 

Број 04-3812/1 
28 декември 1971 година 

Куманово 
Претседател, 

Никола Кујунџиски, с. р. 

Врз основа на член 54 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на За -
едницата на здравството осигурување на земјо-
делците — Куманово, на својата седница одржа-
на на 28 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРА-
ВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

I 
До донесување на статутот на оваа Заедница 

и другите потребни општи акти за неговата при-
мена, правата и обврските на осигурениците зем-
јоделци се определуваат на следниов начин: 

1) по однос на правата на осигурениците зем-
јоделци на задолжителни видови на здравствена 
заштита непосредно ќе се применуваат соодвет-

ните одредби од Законот за здравственото осигу-
рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението како и одредбите на Про-
грамата за спроведување на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението во 
СРМ во 1972 година; 

2) по однос на правата на проширено здрав-
ствено осигурување над правата обезбедени со 
задолжителните видови на здравствената зашти-
та на населението соодветно ќе се применуваат 
одредбите на Законот за здравственото осигуру-
вање на земјоделците — пречистен текст („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 14/67) и општите акти 
на Комуналната заедница на здравственото оси-
гурување и на земјоделците донесени за спрове-
дување на тој закон. 

II 
Здравствените легитимации издадени по про-

писите што ќе важат до 31 декември 1971 година 
остануваат во сила и ќе се употребуваат се доде-
ка не бидат заменети со нови исправи. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по ^ објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

- КУМАНОВО 
Број 04-3804/1 

28 декември 1971 година 
Куманово 

Претседател, 
Душан Димковски, с. р. 

Врз основа на член 54 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжит,елните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работни-
ците — Охрид, на својата седница одржана на 
30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА И 
ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИГУРЕ-
НИТЕ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
И ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

I 
До донесувањето на статутот на оваа Заедница 

и другите потребни општи акти за неговата при-
мена, правата и обврските на осигурениците и дру-
гите осигурени лица, како и на неосигурените лица 
на кои им се обезбедува здравствена заштита се 
определуваат на следниов начин: 

1. По однос на правата на осигурените и неоси-
гурените лица од подрачјето на Заедницата на за-
должителните видови на здравствена заштита, не-
посредно ќе се применуваат соодветните одредби 
од Законот за здравствено осигурување и задол-
жителните видови на здравствена заштита на на-
селението, како и одредбите на Програмата на спро-
ведување на задолжителните видови на здравстве-
на заштита на населението во СРМ, во 1972 год.; 

2. По однос на правата на здравствено осигуру-
вање за случај на несреќа на работа и професио-
нално заболување, како и на правата на проширено 
здравствено осигурување, односно здравствено оси-
гурување над правата обезбедени со задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието соодветно ќе се применуваат соодветните од-
редби на Основниот закон за здравственото осигу-
рување и општите прописи и општите акти на ко-
муналните заедници на социјалното осигурување на 
работниците — Охрид, Кичево и Струга, донесени 
за спроведување на тој Закон; 
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3. Правата на проширена здравствена заштита 
над правата обезбедени со задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението на лицата 
кои не се опфатени со задолжителното здравстве-
но осигурување, а за кои општината ќе установи 
такви права, ќе се утврдуваат со посебен договор 
склучен помеѓу Заедницата и општината. 

II 
На лицата кои не се опфатени со задолжител-

ното здравствено осигурување — задолжителните 
видови здравствена заштита на населението им се 
обезбедуваат, во целина, на товар на средствата на 
соодветната општествено-политичка заедница и тоа: 

—- на лицата кои имаат живеалиште на под-
рачјето на општината со придонес од буџетот на 
општината; 

—- на лицата без постојано живалиште со при-
донес од буџетот на Републиката. 

Придонес за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на лицата од претходниот став се 
утврдува со спогодбата што Заедницата ја склу-
чува со соодветната општествено-политичка заед-
ница. 

Општествено-политичките заедници од ставот 1 
од оваа точка се должни да ги пријават во оваа 
Заедница сите лица кои не се опфатени со задол-
жителното здравствено осигурување, заради обезбе-
дување на задолжителни видови здравствена за-
штита. 

III 
Здравствените легитимации издадени според 

прописите што ќе важат до 31 декември 1971 го-
дина остануваат во сила и ќе се употребуваат се 
додека не бидат заменети со нови исправи. 

На лицата кои не се опфатени со задолжител-
ното здравствено осигурување ќе им се издадат 
здравствени легитимации во кои на соодветен на-
чин ќе бидат означени нивните права на здравстве-
на заштита. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

- ОХРИД 
Број 02-8512 

30 декември 1971 година 
Охрид 

Претседател, 
Драго Киселинов, с. р. 

Врз основа на член 87 став 2 алинеја 2 од За-
конот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците —- Охрид, на седницата одржана 
на 30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ, ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
До донесувањето на статутот на Заедницата и 

другите општи акти од областа на финансирањето 
на здравственото осигурување, финансиското рабо-
тење на Заедницата и пресметувањето и плаќа-
њето на придонесите за односите што не се регу-
лирани со Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 

на населението (во натамошниот текст: Законот) а 
кои спаѓаат во надлежност на Заедницата, ќе се 
применуваат одредбите на оваа одлука. 

Член 21 
Придонесите за здравствено осигурување се 

определуваат одделно за обезбедување на: 
1. задолжителните видови на здравствената за-

штита ; 
2. правата од здравственото осигурување за 

случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести; 

3. правата од здравствената заштита над задол-
жителните видови и други права од здравственото 
осигурување. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

ната заштита во странство за лица кои во стран-
ство стапиле во работен однос ка ј меѓународни и 
други организации по основа на меѓународен до-
говор или ка ј странски работодавец, а се осигурени 
според Законот и за осигуреници во работен однос 
ка ј југословенските организации кои се наоѓаат на 
работа во странство, како и посебниот придонес за 
користење на здравствената заштита на членовите 
на потесното семејство на југословенските работ-
ници на работа во странство кои живеат на под-
рачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбе-
дена здравствена заштита ка ј странскиот носител 
на здравственото осигурување, се пресметува од-
делно за сите осигуреници според единствените 
пропорционални стапки односно тарифата. 

Член 4 
За осигуреници од членот 13 став 1 точка 6 и 

7, членот 17 став 1 точка 1 до 5 и членот 18 точка 
1 до 5 и точката 8 од Законот, придонесите за 
здравственото осигурување се определуваат во по-
стојани месечни износи. 

Ео постојани месечни износи се определува и 
посебниот придонес за здравствената заштита на 
членовите на потесното семејство на југословен-
ските работници на работа во странство кои жи-
веат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им 
е обезбедена здравствена заштита ка ј странскиот 
носител на здравственото осигурување. 

Член 5 
За лица за кои со Законот не е утврдена осно-

вицата за пресметување на придонесите како и за 
лицата што вршат самостојни професионални деј-
ности, основицата за пресметување на придонесите 
ќе ја утврди Собранието на Заедницата со посебна 
одлука. 

Член 6 
Стапките и износите на придонесите како и 

тарифата на придонесите ќе ги утврди Собранието 
на Заедницата со посебна одлука. 

Член 7 
До колку со За,конот и други општи акти на 

Заедницата основицата за пресметување на придо-
несите не е определена во нето износ, придонесите 
за здравственото осигурување се пресметуваат и 
плаќаат по стапки односно тарифа пресметани за 
примена на нето личните доходи односно примања. 

Пресметување на стапките и тарифата на начин 
пред,виден во претходниот став се врши и кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износи, како и во случај кота во 
личниот доход не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по пониска 
стапка по која придонесот се пресметува и плаќа 
за поголем број работници запослени во работната 
организација. 

Член 8 
Придонесот за обезбедување правата од здрав-

ственото осигурување за случај на несреќа на ра-
бота и заболување од професионални болести се 
пресм,етува и плаќа од истата основица од која се 
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пресметува и плаќа придонесот за обезбедување 
задолжителни видови на здравствената заштита и 
придонесот за обезбедување правата од здравстве-
ната заштита и со Законот утврдените задолжи-
телни видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

Член 9 
Стапките и тарифата на придонесот за здрав-

ствено осигурување утврдени за 1972 година ќе се 
применуваат на личните доходи и примањата из-
едначени со нив подигнати за исплата од исплати-
телите на личните доходи од општествениот сектор 
во 1972 година без оглед на периодот за кој се 
однесуваат. 

За осигурениците вон општествениот сектор и 
за осигурениците во работен однос ка ј југословен-
ските организации кој се наоѓаат на работа во 
странство, утврдените стапки и тарифата за 1972 
година ќе се применуваат на основиците утврдени 
за соодветната година. 

Член 10 
Придонесите за здравственото осигурување, 

останатите придонеси, посебниот придонес за ко-
ристење на здравствената заштита во странство и 
посебниот придонес во здравственото осигурување 
на членовите на семејството на југословенските 
работници на работа во странство кои живеат на 
подрачјето на Заедницата, како и други приходи 
што ќе се реализираат за периодот до 31 декември 
1971 година по 1 јануари 1972 година, с,е распоре-
дуваат сразмерно на учеството на поодделните ви-
дови на придонесите за здравственото осигурување 
за 1972 година. 

Член 11 
Од придонесите остварени за здравствено оси-

гурување се формираат средствата на Заедницата. 
Средства на Заедницата се: 
1. придонеси за здравствено осигурување; 
2,. надоместок од здравственото реосигурување; 
3. средства на фондот на солидарноста; 
4. средства остварени од вишокот на приходи 

над расходите според одлуката на Заедницата; 
5. камата на вложените средства на Заедни-

цата; 
6. надоместок на трошоците за здравствена за-

штита на неосигурените лица; 
7. приходи по основа на надоместок на трошо-

ците за здравствена заштита по конвенции; 
8. приходи по основа на надоместок на штета; 
9. други приходи на Заедницата. 
Од средствата на Заедницата се подмируваат 

расходите: 
1. за остварување правата на осигурените и 

неосигурените лица по основа на задолжителните 
видови на здравствена заштита; 

2. за остварување правото на осигурениците од 
здравственото осигурување по основа на несреќа 
на работа и заболување од професионални бол,ести; 

3. остварување правата од здравствената зашти-
та над задолжителните видови на здравствена за-
штита утврдени со статутот. 

4. за премиите на здравственото реосигурување; 
5. за посебен придонес на фондот на солидар-

носта; 
6. за надоместок на Стручната служба на За-

едницата; 
7. за финансирање на Сојузот на заедниците на 

здравственото осигурување на работниците на Ма-
кедонија; 

8. за потребите на студиските и научно истра-
жувачките работи со цел за унапредување на 
здравственото осигурување; 

9. за финансирање на проширена репродукци-
ја во здравствените работни организации; 

10. за отплата на непокриениот дел на вишокот 
на расходите над приходите утврдени со завршна-
та сметка на Заедницата; 

11. за намирување на останатите трошоци на 
Заедницата (трошоци на самоуправните органи, 
трошоци на платниот промет и др.). 

Член 12 
Средствата на Заедницата се водат и искажу-

ваат одвоено по видови на правата и по општини. 
Средствата на Заедницата се водат на посебни 

сметки по општини. 
Средствата по општини ќе се водат на посебни 

партии во рамките на основната сметка на заедни-
цата што ќе ја пропише Службата на општестве-
ното книговодство СО право на д е п о н и р а њ е на 
овластените лица од страна на Заедницата. 

Средствата на Заедницата се водат на посебни 
сметки по општини. 

Член 13 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиската стабилност во 
работењето и ликвидноста во извршувањето на 
обврските спрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и другите организации на кои 
им е доверено спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од двомесечниот просечен износ на плани-
раните вкупни приходи на Заедницата за теков-
ната година. Задолжителното ниво на резервата се 
обезбедува во рок од четири години. 

Задолжителната резерва од став 2 на овој член 
се обезбедува најмалку една четвртина во секоја 
година во која треба тоа да се обезбеди. 

Резервниот фонд на здравственото осигурување 
се формира со: 

1. издвојување на определен процент од сред-
ствата остварени со придонесите за здравствено 
осигурување во височина која ќе ја определи Со-
бранието на Заедницата; 

2. издвојување од вишокот на приходите над 
расходите во височина која ќе ја определи Заед-
ницата; 

3. внесување на вложените средства на кому-
налните заедници кои се враќаат на Заедницата и 
камата на вложените средства на резервниот фонд. 

Средствата на резервниот фонд можат да се 
користат во текот на годината како обртни сред-
ства за извршување на текуштите обврски на За -
едницата. 

Средствата на резервниот фонд кои не се ко-
ристат како обртни средства можат да се вложу-
ваат во орочени депозити или благајнички записи 
со рок на враќање што ќ,е го утврди Собранието 
на Заедницата. 

Член 14 
Средствата на резервниот фонд се водат и ис-

кажуваат одвоено по вид,ови на правата (ризици) 
и тоа само книговодствено. 

Средствата на резервниот фонд не се издвоју-
ваат на посебни сметки. 

Член 15 
Книговодствената евиденција за финансиското 

работење и за средствата на Заедницата се води 
според Одлуката за посебниот основен контен план 
и за посебните обврзници на билансот на заедни-
ците на социјалното осигурување односно заедни-
ците на здравственото осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 8/71). 

Заедницата, по потреба, донесува поблиски 
упатства за водење на финансиското работењ,е на 
Заедницата. 

Член 16 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

- ОХРИД 
Број 02,-8513 

30 декември 1971 година Претседател, 
Охрид Драго Киселинов, с.р. 
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Врз основа на член 102 и 103 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и членот 6 
од Одлуката за привремено регулирање на одделни 
прашања во врска со финансирањето на здравстве-
ното осигурување, финансиското работење на За -
едницата и пресметување и плаќање на придоне-
сите за здравственото осигурување на работниците, 
Собранието на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Охрид, на својата 
I седница одржана на 30 декември 1971 година до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА 1972 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1972 година се определува во височина 
од 7,50% од личниот доход и другите примања, во 
која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита од 3,2% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
4,3%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
во височина од 0,30% од, основицата од која се пре-
сметуваат придонесите за здравствено осигурување 
предвидени во став 1 на овој член. 

Член 2 
До колку со Законот за здравственото осигу-

рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението (во натамошниот текст: 
Законот) и другите општи акти на Заедницата, 
основицата за пресметување на придонесите е оп-
ределена во нето износ, придонесите за здравстве-
ното осигурување се пресметуваат и плаќаат по 
стапки односно тарифа пресметана за примена на 
нето личните доходи односно примањата. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и кога 
личните доходи исклучително се пресметуваат и 
плаќаат во нето износи како и во случаи кога во 
личниот доход не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа за 
поголем број работници запослени во работни ор-
ганизации. 

Придонесите за здравствено осигурување ќе се 
уплатуваат со еден налог-уплатница. 

Член 3 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен 

согласно со член 105 од Законот, при уплата на 
придонесите за здравствено осигурување на самиот 
налог-уплатница да даде спецификација за упла-
тените придонеси по видови на правата, со ознака 
на основицата и периодот за кој се пресметува и 
уплатува придонесот. 

До колку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата согласно одред-
бата од став 2 на овој член службата односно пош-
тата нема да го прими налогот-уплатницата во 
смисла на членот 38 од Законот на Службата на 
општественото книговодство. 

Член 4 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот, Одлуката за 
привремено регулирање на одделни прашања во 
врска со финансирањето на здравственото осигуру-
вање на работниците, финансиското работење на 

Заедницата и пресметувањето и плаќањето на при-
донесите на здравственото осигурување и другите 
општи акти на Заедницата. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен верник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

- ОХРИД 
Број 02-8514 

30 декември 1971 година 
Охрид 

Претседател, 
Драго Киселинов, с. р. 

Врз основа на член 101 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 21/71) и чл. 4 од Одлуката за 
привремено регулирање на одделни прашања во 
врска со финансирањето на здравственото осигуру-
вање, финансиското работење на Заедницата и пре-
сметување и плаќање на придонесите на здрав-
ственото осигурување, Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците — 
Охрид, на седницата одржана на 30 декември 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 

ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

I 
Со оваа одлука се утврдуваат придонесите за 

здравственото осигурување за одредени категории 
лица вон работен однос, осигурени при Заедница-
та за здравственото осигурување на работниците 
— Охрид. 

II 
Обврзниците на придонесот за здравственото 

осигурување определени со Законот за здравствено 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението ќе плаќаат при-
донес за здравствено осигурување во постојан 
месечен износ и тоа: 

1. за лицата на доброволна практика (волон-
тери) што не примаат личен доход, ако работат 
со полно работно време (член 13 ст. 1 точка 6 од 
Законот) — 25,50 н. динари за задолжителни видо-
ви на здравствена заштита; 36,00 н. динари за 
здравствена заштита над задолжителните видови 
и 2,50 н. динари за случај несреќа на работа и про-
фесионални заболувања; 

2. за ученици во стопанството односно учени-
ците на училиштата за квалификувани работници 
за кој покрај училишната се изведува и практич-
на настава во работната организација, училиштето 
или к а ј приватниот работодател (чл. 13 ст. 1 т. 7 
од Законот) — 10,50 н. д,ин. за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита, 14,50 н. дин. за здрав-
ствена заштита над задолжителните видови и 1,00 
н. дин. за случај несреќа на работа и професио-
нални заболувања; 

3. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции на кои по прописите за инвалидско 
осгурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност, лицата кој учествуваат во организира-
ни работни акции ако на тие работи работат на ј -
малку 6 часа дневно, лицата кои се наоѓаат на 
предвојничка обука — логорување и лицата при-
падници на територијалните единици, лицата при-
падници на цивилната заштита за време на изве-
дување на задачите на територијалната одбрана 
(чл. 17 ст. 1 т. 1 до 4 од Законот) — 10,50 н. дин. 
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за задолжителни видови на здравствена заштита 
14,50 н. динари за здравствена заштита над за-
должителните видови и 1,00 н. дин. за случај не-
среќа на работа и професионални болести. 

4. за уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президијуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот со-
вет (чл. 17 ст. 1 т. 5 од Законот) — 25,00 н. динари 
за задолжителните видови на здравствена заштита 
и 35,00 н. динари за здравствена заштита над задол-
жителните видови; 

5. за учениците во средни училишта и студенти-
те во вишите и високите школи, факултетите, умет-
нички академии, за времетраењето на практична 
работа во врска со наставата, за лицата кои учес-
твуваат на младински работни акции по прописи-
те за инвалидско осигурување се осигурени за си-
те случаи на инвалидност, за лицата кои учеству-
ваат во организирани јавни работни акции, за ли-
цата кои се наоѓаат на предвојничка обука, за ли-
цата кои се наоѓаат на извршување задачи на те-
риторијалната одбрана или на цивилната заштита 
и за припадниците на доброволните организации, 
на противпожарната заштита (чл. 18 ст. 1 т. 1 
до 5 и т. 8 од Законот) — 2,00 н. дин. за случаи 
несреќа на работа и професионални заболувања. 

III 
Посебниот придонес за здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословен-
ските државјани на работа во странство што ж и -
веат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита ка ј стран-
скиот носител на здравственото осигурување, ќе 
плаќаат самите осигуреници работници запослени 
ка ј странскиот работодавец во постојан месечен 
износ за секој осигурен член на семејството при 
Заедницата и тоа: 

а) за задолжителни видови на здравствена за-
штита 12,00 н. динари; 

б) за здравствена заштита над задолжителни-
те видови 18,00 н. динари. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 02-8517 
30 декември 1971 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Драго Киселинов, с. р. 

Врз основа на член 98 став 5 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 5 од Од-
луката за привремено регулирање на одделни пра-
шања во врска со финансирањето на здравстве-
ното осигурување, финансиското работење на За -
едницата и пресметување и плаќање на придоне-
сите на здравственото осигурување, Собранието на 
Заедницата за здравственото осигурување на ра-
ботниците — Охрид, на седницата одржана на ден 
30 декември 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИ-
ЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ ЗА ЛИЦАТА ШТО ВРШАТ САМОСТОЈНИ 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

I 
До донесувањето на статутот на Заедницата 

придонесите за здравственото осигурување на ли-
цата што вршат самостојна професионална дејност 
(самостојни занаетчии, самостојни угостители, кол-

потери на печат, адвокати, свештеници на МПЦ 
и ИВЗ и други договорени осигуреници) ќе се пре-
сметува и плаќа според основиците што се утврде-
ни со решенијата на споменатите категории за 1971 
година. 

И 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 02-8518 
30 декември 1971 година 

Охрид 

Претседател на Собранието, 
Драго Киселинов, с. р. 

Врз основа на член 54 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) Собранието на Заедни-
цата на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Охрид,, на својата седница одржана на 29 
декември 1971 година, донесе: 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВА-
ТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

I 

До донесување на статутот на оваа Заедница и 
другите потребни општи акти за неговата приме-
на, правата и обврските на осигурениците — зе-
мјоделци се определуваат на следниов начин: 

1. По однос на правата на осигурениците-земјо-
делци на задолжителни видови на здравствена за-
штита непосредно ќе се применуваат соодветните 
одредби од Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението, како и одредбите на Програмата 
за спроведување на задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението во СРМ во 
1972 година. 

2. По однос на правата за проширено здрав-
ствено осигурување, односно здравствено о с и г р у -
вање над правата обезбедени со задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението со-
одветно ќе се применуваат одредбите на Законот 
за здравственото осигурување на земјоделците — 
пречистен текст („Службен весник на СРМ" бр. 
14/67) и општите акти на Комуналните заедници 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Охрид, Кичево и Струга, донесени за спроведу-
вање на тој закон. 

П 

Здравствените легитимации издадени по про-
писите што ќе важат до 31 д,екември 1971 година 
остануваат во сила и ќе се употребуваат се додека 
не бидат заменети со нови исправи. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

ОХРИД 

Бр. 05-8500 
29 декември 1971 година 

Охрид 
Претседател, 

Драги Алексоски, с. р. 
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Врз основа на член 87 став 2, алинеја 2, од 
Законот за здравственото осигурување и задол-
жителните видови на здравствена заштита на на-
селението („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), 
Собранието на Заедницата на здравственото оси-
гурување на земјоделците — Охрид, на својата 
седница одржана на 29 декември 1971 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ВО ВРСКА СО ФИНАНСИРАЊЕТО 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ФИ-
НАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА И 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-

СИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
До донесувањето на статутот на Заедницата и 

другите општи акти од областа на финансирањето 
на здравственото осигурување и финансирањето 
на Заедницата и пресметување и плаќање на при-
донесите на здравственото осигурување, за односи-
те што не се регулирани со Законот за здравстве-
ното осигурување, и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението (во натамо-
шен текст: Законот) а кои спаѓаат во надлежност 
на Заедницата ќе се применуваат одредбите на 
оваа одлука. 

Член 2 
Придонесите за здравственото осигурување се 

определуваат одделно за обезбедување на: 
1. задолжителни видови на здравствена заш-

тита и 
2. правата на здравствената заштита над за-

должителни видови од здравственото осигурување. 

Член 3 
Стапките и износите на придонесите ќе ги ут-

врди Собранието на Заедницата, со посебна одлука. 

Член 4 
Средствата на Заедницата се водат и се иска-

жуваат одвоено, по видови на правата, и по оп-
штини. 

Средствата на Заедницата се водат на посебни 
сметки, по општини. 

Средствата по општини ќе се водат на посебни 
партии во рамките на основната сметка на Заед-
ницата што ќе ја пропише Службата на општес-
твеното книговодство со право на д е п о н и р а њ е на 
овластените лица од страна на Заедницата. 

Член 5 
Од придонесите остварени за здравственото 

осигурување и другите приходи се формираат сред-
ства на Заедницата. 

Средствата на Заедницата се: 
1. придонесот од личниот доход од земјодел-

ска дејност (катастарски приход), придонес по до-
маќинството што немаат сопствена дејност и со 
придонесот по член на домаќинството на осигу-
реникот, 

2. надоместокот по основа на реосигурување, 
3. средствата од фондот на солидарност, 
4. делот од средствата издвоени со вишокот на 

приходите над расходите по завршната сметка на 
Заедницата, 

5. другите приходи на Заедницата (надомес-
ток на штета, камати и друго). 

Од средствата на Заедницата се подмируваат 
расходите: 

1. за остварување правата на осигурените и 
неосигурените лица по основа на задолжителните 
видови на здравствена заштита; 

2. за остварување правото на осигурениците од 
здравственото осигурување по основа на несреќа 
на работа и заболување од професионални болести; 

3. за остварување правата од здравствената за-
штита над задолжителните видови на здравстве-
на заштита утврдени со статутот. 

4. за премиите на здравственото осигурување; 
5. за посебен придонес на фондот на солидар-

ност; 
6. за надоместок на Стручната служба на За-

едницата ; 
7. за финансирање на Сојузот на заедниците 

на здравственото осигурување на работниците на 
Македонија; 

8. за потребите на студиските и научно-истра-
жувачките работи, со цел за унапредување на 
здравственото осигурување; 

9. за финансирање на проширената репродук-
ција во здравствените работни организации; 

10. за отплата на непокриениот дел на вишо-
кот на расходите над приходите утврден со заврш-
ната сметка на Заедницата; 

11. за подмирување на останатите трошоци на 
Заедницата (трошоци на самоуправните органи, 
трошоци на платниот промет и др.). 

Член 6 
Основи за определување на придонесите за 

здравственото осигурување се: 
а) за осигурениците — земјоделци кои имаат 

сопствена земја, 
— катастарскиот приход 
— бројот на членовите на домаќинството што 

се здравствено осигурени според Законот. 
б) за осигурениците-земјоделци кои немаат соп-

ствена земја а се занимаваат со земјоделска деј-
ност: 

— придонесот по домаќинството и 
— бројот на членовите на домаќинството што 

се здравствено осигурени според Законот. 
Приходите што се остваруваат по основа на при-

донес по член на домаќинството не можат да бидат 
поголеми од 25% од приходите што се остваруваат 
по основа на придонесот од личниот доход — зе-
мјоделска дејност (катастарскиот приход), одно-
сно од приходите што се остваруваат по основа на 
домаќинството. 

Член 7 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидноста во извршувањето на 
обврските кон осигурените лица, здравствените ра-
ботни организации и другите организации на кои 
им е доверено спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Член 8 
Средствата на резервниот фонд се водат и се 

искажуваат одвоено по видови на правата и тоа 
само книговодствено. 

Средствата на резервниот фонд не се издво-
јуваат на посебни сметки. 

Член 9 
Книговодствената евиденција за финансиското 

работење и средствата на заедницата се води спо-
ред Одлуката на посебниот основен контен план 
и за посебните обрасци на билансот на заедници-
те на социјалното осигурување односно на Заедни-
цата на здравственото осигурување („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 8/71). 

Заедницата, по потреба, донесува поблиски 
упатства за водење на финансиското работење на 
Заедницата. 

Член 10 
Височината на надоместокот за вршење на 

стручните, административните и финансиските ра-
боти на Заедницата, се утврдува со посебна спо-
годба помеѓу Заедницата и Комуналниот завод за 
социјално осигурување — Охрид. 
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Член 11 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

ОХРИД 

Бр. 02-8501/1 
29 дек,ември 1971 година 

Охрид 
Претседател, 

Драги Алексоски, с. р. 

Врз основа на член 101 и 102 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението („Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 2 и 3 
од Одлуката за привремено регулирање на оддел-
ни прашања во врска со финансирањето на здрав-
ственото осигурување и финансиското работење на 
Заедницата и пресметување и плаќање на придо-
несите на здравственото осигурување на земјодел-
ците, Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците — Охрид,, на сво-
јата седница одржана на 29 декември 1971 година, 
донесе) 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО 1972 ГОДИНА 

I 

Со оваа одлука се утврдува височината на 
придонесите за финансирање на здравственото 
осигурување на земјоделците, осигурени во Заед-
ницата на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Охрид. 

II 
Земјоделските осигуреници ги плаќаат след-

ните придонеси за здравствено осигурување: 
а) за задолжителните видови на здравствена 

заштита: 
— 12% од катастарскиот приход и 12 дин. па-

ушал за секој осигурен член на домаќинството — 
за осигурениците што имаат сопствена земја, 

— 65 динари паушал по домаќинство и по 12 
динари паушал за секој осигурен член на домаќин-
ството, за осигуреници што немаат сопствена земја, 

б) за правата на здравствена заштита над за-
должителните видови од здравственото осигуру-
вање: 

— 4% од катастарскиот приход и 6 динари па-
ушал за секој осигурен член на домаќинството, 
за осигурениците што имаат сопствена земја, 

— 35 динари паушал на домаќинството и 6 ди-
нари паушал за секој осигурен член на домаќин-
ството, за осигуреници што немаат сопствена 
земја. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1972 година. 

Бр. 02-8503 
29 декември 1971 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Драги Алексиоски, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Во Окружниот суд во Скопје е заведен спор 
на тужителот Трпомир Петровски, од село Глоѓе, 
Тетовско, на работа во Франција, чиј полномошник 
е Панта Поленак, адвокат од Скопје, против ту-
жената Велика Петровска, по татко Јовчевска, од 
село Долнени, Прилепско, сега со непозната адреса, 
за развод на брак. 

Се повикува тужената Велика Петровска, по 
татко Јовчевска, во рок од 30 дена да му се јави 
на овој суд или да ја достави својата адреса. Во 
противно судот ќе и определи старател за посебен 
случај, кој ќе ја застапува до окончување на спо-
рот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1860/68. (1) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Ислам Ризов од Битола, ул. „Караџова" бр. 55, 

поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, про-
тив Умер Зинка од Битола, ул. „Васа Пелагиќ" 
бр. 13, сега во неизвесност. Бидејќи тужената е со 
непознато место на живеење, се поканува во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во 
„Службен весник на СРМ", да се јави во овој 
суд или да определи свој застапник. Во противно 
ќе и биде определен застапник, по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 620/71. (111) 

Михајло Карапашовски од Битола, ул. „Дов-
леџик" бр. 29, поднесе тужба до овој суд против 
Митревски Владе од Битола, ул. „Буковски Мост" 
бр. 1-а, сега во неизвесност, за надомест на шт,ета. 
Бидејќи тужениот Владе е во неизвесност, се по-
канува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави 
во овој суд или да определи свој застапник. Во 
противно на истиот ќе му биде определен застап-
ник, по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 915/71. 
(112) 

Јовановска Тодора, по татко Попчановска, од 
село Лопатица, поднесе тужба против Јовановски 
Најдо, од село Брод, Битолско, сега со непознато 
место на живеење. Бидејќи тужениот Најдо е во 
неизвесност, се поканува во рок од 30 дена по 
објавувањето на овој оглас во „Службен весник, 
на СРМ", да се јави или да определи свој застап-
ник. Во противно на истиот ќе му биде определен 
застапник, по службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 686/71. 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 459, страна 753, книга П е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Услужно-
занаетчискиот центар — Титов Велес, Асанов Ја -
шар, в. д. директор, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За нов директор на Услужно-занаетчискиот 
центар — Титов Велес е назначен Несторов Спи-
ров Љубе, кој истиот ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува во границите на овластувањето, 
сметано од 23. VII. 1968 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 852/68 од 28. IX. 1970 година. (1834) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 459, страна 753, книга II е запишано 
следното: На досегашниот потписник на Услужно-
занаетчиокиот центар — Титов Велес, в. д. ди-
ректорот Димче Чејков, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За в.д. директор на Услужно-занаетчискиот 
центар — Титов Велес е назначен Асанов Јашар, 
кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, сметано од 
28. V. 1968 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 660/68 од 28. IX. 1970 година. (1833) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 438, страна 597, книга П е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Индустри-
ското претпријатие „Изолмонт" — село Градско, 
Николов Андов ѓорѓи, шеф на сметководството, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи е 
разрешен од должност. 

За шеф на сметководството на споменатото 
претпријатие е назначен Пановски Јован, кој прет-
пријатието ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Лазовски Драги, директор, 
сметано од 2. VII. 1968 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 781/68 од 28. IX. 1970 година. (1832) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 353, страна 211, книга П е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Бифето во Тетово, ул. „Маршал Тито" 
бр. 56, на Фискултурниот клуб „Тетекс" — Те-
тово, согласно со одлуката бр. 01-78/1 од 17. ХП. 
1969 година на управата на Фискултурниот клуб 
„Тетекс" — Т,етово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 38 од 25. Ш. 1970 година. (608) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 11. "УТИ. 1969 година, страна 367, реден број 1 
е запишано основањето на Рударски погон за екс-
плоатација на кварц и бел камен, со седиште во 
Штип (на подрачјето на Општината Штип), кој 
постанал по пат на издвојување од Земјоделската 
задруга „Брегалница" — село Бурилчево, Кочан-
ско. 

Погонот ќе обавува и експлоатација на мине-
рални суровини: кварц и бел камен на подрачјето 
на општината Штип. 

Раководител на Погонот е Методи Јорданов, 
кој е овластен да ја потпишува жиро-сметката на 
истиот. 

Впишувањето на погонот е извршено во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 392 од 28. 
VI. 1969 година на работната заедница на задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 264/69. (768) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на' 30. VI. 1969 година, страна 320, реден број 5 е 
запишана промената на фирмата на Продавницата 
број 2 на Фабриката за лесна модна конфекција 
„Македонка" од Штип, која ќе носи назив: Мод-
на конфекција „Астибо Македонка" — Штип — 
Продавница број 2, со седиште во Штип. 

Запишана е и промената на досегашниот ра-
ководител на Продавницата Драган Стојана За 
раководител е назначен Симо Карпичаров 

Промената на фирмата на продавницата е за-
пишана во регистарот врз основа на одлуката бр. 
31/9/РС од 9. IX. 1968 година на работничкиот со-
вет на фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 191/69. (766) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. VI. 1969 година, страна 304, реден број 4 е 
запишано следното: Транспортното претпријатие 
„8 Ноември" од Штип е признато за социјалис-
тичко претпријатие (од група граѓани основано) од 
страна на Советот на стопанство на Собранието 
на општината Штип бр. 19 од 5. VI.. 1969 година. 

Запишана е и пром,ената на фирмата на ис-
тото, која ќе гласи: Автотранспорт^ претпријатие 
„8 Ноември" — Штип. 

Досегашната дејност на претпријатието се 
брише од регистарот, а место неа е запишана деј-
носта превоз на патници и стоки за внатрешен и 
надворешен меѓународен сообраќај. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 19 од 5. VI. 1969 година и 
работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 209/69. (765) 

Окружниот стопански суд во Битола, објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
27. V. 1970 година, рег. бр. 8/66, книга I е за-
пишано следното: Продавницата во Прилеп на 
„Банат" —- претпријатие за производство и промет 
на сточна храна, жита, грав и производи од мел-
ничката индустрија — Скопје, ја менува фирмата 
и гласи: Продавница број 21 во Прилеп, на ЗИК 
„Скопско Поле" — Скопје — Погон „Банат" — 
Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на ре-
шението на Окружниот стопански суд во Скопје, 
Фи. бр. 185/66. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 220/70. (1107) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 688, страна 231, книга VI е запишано 
следното: Погонот „Банат" — Скопје на Земјо-
делско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле" — 
Скопје се стекнува со својство на правно лице и 
ќе работи како Самостојна организација на здру-
жен труд со својство на правно лице — Погон 
„Банат" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 666 од 11. IX. 1970 година. (1634) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. VII. 1970 година, рег. бр. 19/70, книга I е запи-
шана под фирма: „Агро-Македонија" — Филијала 
— Битола, ул. „Никола Тесла" бр. 19, на Делов-
ното здружение на земјоделското производство 
„Агро Македонија" — Скопје. 

Предмет на работењето на филијалата е: 
Во име на Здружението за сметка на членките 

и за потребите на членките на Здружението да 
заклучува договори за купување и продавање: 

а) во внатрешен промет: 
— репродукциони материјали, 
— механизирани средства за земјоделството, 
— сите видови градежен материјал, 
— сите видови семиња, овоштен и лозов по-

садочен материјал како и парковски — шумски 
материјал, 

— сите видови помошен материјал за полјо-
делството, 

— сите видови вештачки ѓубрива од домашно 
и странско' производство, 

— сите видови средства за заштита на расте-
нијата од домашно и странско производство, 
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— сите видови на опрема, механизација, тран-
спортни и превозни средства (нова и употребу-
вана), 

— сите видови резервни делови на опрема и 
механизација, 

— кабаста и концентрирана добиточна храна, 
— приплоден и товен добиток (ситен и крупен), 
— сточарски производи во свежа или препа-

р и р а н состојба, 
— сите видови на амбалажа за земјоделско 

производство на домашниот и странскиот пазар, 
— пласман и на откупени земјоделски произ-

води (полјоделски, индустриски, градинарски, овош-
таро-лозарски, сточарски и преработки од пре-
хранбена индустрија за земјоделското производство 
на домашниот и странскиот пазар, 

врши стопански услуги околу опремувањето 
и транспортирањето на земјоделските производи, 
репродукциони материјали и средства за инвести-
циона опрема како и резервни делови. Може да 
склучува договори со веќе постојните стопански 
претпријатија за извршување на договорените це 
ли, 

— врши стопански услуги, набавки и транс-
портирање на сите видови гориво и мазиво за по-
требите на стопанските организации и членките 
на Здружението, 

— основа и организира разни свои организа-
ции, сервиси, лаборатории, складишта, агенции, 
претпријатија, продавници и друго, 

— врши и останати услуги во областа на зем-
јоделското произовдство и прометот, 

б) ги усогласува производните планови на 
членките по однос на асортиманот на производ-
ството при своите членки, 

в) укажува на постојани можности за проши-
рување на производните капацитети и порацио-
нално користење на постојаните производни сред-
ства како што е: 

— помагање на членките за усвојување на 
нови површини и меѓусебно сервисирање, 

— сервисирање од другите организации член-
ки на Здружението, 

— организира и изработува стручни програми 
и проекти на членките, 

г) помага да се организира преработка на зем-
јоделското производство во постојаните прерабо-
тувачки претпријатија или основа нови, за таа 
цел, 

д) врши разни други услуги на членките во 
рамките на задачите на Здружението, 

ѓ) укажува помош во насочувањето на анали-
зирањето на проблемите од областа на земјодел-
ството како и при производството на семенскиот 
и посадочниот материјал, 

е) ја развива меѓусебната соработка и ги пре-
несува искуствата од одделни членки на остана-
тите, 

ж) организира пропаганда за унапредување на 
земјоделството и прометот, 

з) организира деловна соработка меѓу член-
ките, 

и) организира заедничко користење на скла-
диштата, опрема и уреди на членките-кооперанти, 

ј) прибавува и организира лиценци, патенти 
и техничка документација, во полза на заинтере-
сираните членки, 

к) укажува стручна помош во организирањето 
на земјоделското производство и за стручното 
образование и оспособување на кадарот на член-
ките, 

л) соработка со соодветни надлежни органи со 
цел за поефтинување на средствата на производ-
ството, репродукционен материјал, резервни де-
лови и др., 

љ) се грижи за благовремено и побрзо одо-
брување на кредити за обртни повремени и дол-
горочни средства на членките, 

м) работи на организирање на фабрички кон-
сигнации, складишта за резервни делови и ре-
монтни работилници, 

експорт-импорт на следните други производи: 
сточна храна во целост, добиток, живина, нивни 
производи и преработки во целост, месни прера-
ботки во целост, пердуви во целост, риби и пре-
работки од риби во целост, зеленчук, овошје и 
преработки во целост, житарици и млински пре-
работки во целост, семенска стока во целост, ал-
кохолни и безалкохолни пијалоци во целост, ле-
ковити растенија во целост, индустриско-прехран-
бени производи во целост, освен како обланди, 
квасец (свеж и сув), прашок за пециво и пудинг, 
шеќер, преработки од шеќер, кафе и сурогати од 
кафе, чаеви, захарин, јестиво од желатин, четви 
за таан алва, гума за жвакање, колонијални про-
изводи во целост, освен какао, индустриско рас- ' 
тение освен тутунот и растителни влакна, во це-
лост, текстил и текстилни суровини само текстил-
на амбалажа, волна за душеци, памук за јоргани, 
преработки пердуви и доработени пердуви, паку-
вано или обично, кожна и крзнарска конфекција 
наменета исклучиво за обликување, сите видови 
на јажарска стока во влакно, каделно влакно, 
преработено, и каделна кучина, каделна и јутена 
ткаенина, каделна и јутена конфекција, рибарски 
конец, мрежи за риболов од сите видови, волна 
и растителни влакна, руди, метални легури и 
неметали, само вар, цемент, градежен камен, са-
лонит и градежни материјали и останати мате-
ријали од глина, ватрогасни опреми, ватрогасни 
градежни материјали, монтажни градежни од це-
мент и плоча коалин, гипс, канализациони цевки 
од глина и каменишта, креда, талк и камена сол, 
бои и лакови, само растителни и минерални мас-
ла, китови, лепила, смоли и восоци, разни про-
изводи, хемиски и рударски дејности, хемикалии, 
каучук и кибрит, сите средства хемикалии за 
употреба во земјоделството, производството, пре-
работувачката индустрија и градежништвото, ме-
дицински-фармацеутски производи и медицински 
инструменти, само лабораториски апарати, мерни 
инструменти и прибор, лабораториски материјали 
и прибор, ветеринарски материјали и опрема, ме-
дицински и фармацеутски суровини, производи и 
препарати (лекови) санитетски материјал и при-
бор, хемикалии и улја, разни киселини за тех-
нички цели, разни киселини за технички употре-
би и бои за прехранбена употреба, кожа, крзно, 
и производи од крзно, во целина, дрва и дрвни 
производи во целина, патни моторни возила, де-
лови, прибор и гуми за моторни возила, во це-
лост, земјоделски машини и алати, во целост, 
опрема за градежништво, електро-опрема во це-
лост, електро-опрема само електрични машини и 
трансформатори за висок и низок напон од сите 
снаги, дизел-електрични постројки за производ-
ство на електрична енергија; мали електрични 
централи комплет, апарати и уреди за заварува-
ње, климатски уреди и ладилници, електрични 
електронски инструменти, каблови и кабловски 
прибор за јака и слаба струја, валани и влечени 
производи од црната металургија, во целост, ва-
лани и влечени производи од обоената металур-
гија, метало-преработувачка и техничка стока, 
само производи од жица, кован челик и куки од 
сите видови за сите намени, прибор за поткову-
вање, прибор за кола, селско-стопански алати и 
справи, кровна хартија, карбит, битумен и катран, 
гумени делови за прскалици за виноградство за 
калемење метални цевки за разни инсталации, 
фазански делови и прирубници, арматури за теч-
ност, арматури за парум, арматури за гас, ватро-
гасни пумпи, заштитни справи и опрема, метална 
амбалажа за транспорт и легеровање, пумпи за 
дизалици, котираж и хидраулични делови за ди-
залици, куглични и валести лежаи и делови, сите 
видови ваги, исклучително аналитички агрегати 
за полнење акумулатори, галванизација и завару-
вање на сите видови каиши заптивачи, црева и 
финиц. кровни лепенки, останата хартија и кар-
тони натопени катраноасфалтно и слично, млин-
ски сита, машини за пишување и сметање, одлји-
во откивни и отпренци од секој метал; градежна 
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столарија, од метал материјал за инсталација и 
отпремни сервиси за нафтени деривати, материјал 
за инсталација и опрема како и прибор за бутан 
гас, спојни делови мал асортиман, водни армату-
ри, машини за мелење на месо, машини за сечење 
месни производи, машини за празнење и мелење 
на кафе, регистар-каса, апарати за масло, за ман-
зури, експрес-апарати за кафе, дуќански ваги од 
сите видови, машини за сечење мака и ореви, 
коскени ваги од 10—15 тони, автоматски ваги за 
продавници, секачи з а косабици, електрични 
млинови за месо и секачи за дрва; електротех-
нички материјал освен електрични машини само 
каблови и кабловски прибор, акумулатори и гла-
в и ч к и чланци, справи за мерење, разладни и топ-
лотни уреди, електрични пумпи, вентилатори, ала-
ти авто-електрика, жици и шипки за електроди 
и носачи од волфрам и молибден и останати не-
железни метали за произведување на сијалици 
радиотелевизиски цевки, електро-моторни учинка 
од 20 КВ и електрични млинови за ' месо; инстру-
менти научни и лабораториски, во целост, стакло, 
порцелан и керамика, рамно стакло, влечено-жи-
чани, шупливо стакло, дувано стакло, машинско 
и рачно и пресовано-луксузно стаклопроизводи 
од порцелан и керамика, санитарна керамика за 
градежништвото, фотографски и оптички инстру-
менти и прибор за фотографска хартија, плочи и 
филмови, фотохемикалија и оптички инструмен-
ти; пчеларски материјал и прибор, во целост, 
цевки во целост, само отпадоци од добиток; тутун 
и тутунски преработки, индустриски прехранбени 
производи, во целост, колонијални производи, во 
целост, текстил и текстилни производи, нафта, 
нафтени деривати, мазива, масла и масти, опрема 
за машиноградба и метало-преработувачка инду-
стрија, производи од домашни Ракотворби и за-
наетчиство, канцелариски материјали, хартија за 
пишување и школски прибор; руди, метални ле-
гури и неметали, во целост, чевли, целулоза, оп-
рема за рударство, освен, електро-опрема, опрема 
за утензилија за текстилна индустрија, електро-
опрема со П. Т. уреди, предмети за широка потро-
шувачка, стари ствари и вршење експорт на сите 
групи на стоки од предметот на работењето на 
надворешно-трговскиот промет; вршење на авто-
услуги во земјоделството и шумарството. 

Здружението е основано од Деловното здру-
жение за земјоделското производство „Агро Ма-
кедонија" —- Скопје, со одлуката бр. 4779/1, на 
извршниот одбор на здружението на седницата од 
28. IV. 1970 година. 

За потпишување на горенаведеното здруже-
ние е овластен Петар Петков, в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 340/70. (659) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 54, страна 975, книга I е запишано след-
ното: Продавницата „Самоизбор" во Куманово, ул. 
„Ленинова" бр. 2, на Трговското претпријатие за 
текстил, галантерија, кожи, гуми, парфимерија и 
др., на мало, Куманово, се преселува од ул. „Ле-
нинова" бр. 2, на ул. „Маршал Тито" бр. 79, во 
Куманово. 

Дејноста на споменатата продавница е про-
дажба на сите видови текстилни стоки, конфек-
ција, галантерија и базарска стока, играчки, крз-
нарски стоки, каделни и јутени производи од си-
те видови, обувки, кожа, седларски и ременски 
производи и прибор, производи од гума, каучук 
и пластични маси, железарија, велосипеди и ма-
шини за домаќинство (за шиење и плетење) со 
прибор, фотографски и оптични апарати, рибар-
ски материјали и спортски прибор, сите видови 
електротехнички стоки, часовници и изработки од 
драгоцени метали, бои, лакови, хемикалии и при-
бор, парфимериски и козметички стоки, санитар-
ни и инсталациони материјали, стакло, порцелан 
и керамика, намештај и предмети за куќни потре-

би, цвеќе, пердуви, производи од домашна рако-
творба и од уметничките занаети. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 323/69 од 29. III. 1971 година. (618) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 63, страна 415, книга I е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, Продавницата во Кичево, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 56, на Претпријатието за изработ-
ка на офицерска и цивилна облека „22 декем-
ври" — Скопје, согласно со одлуката на работ-
ничкиот совет од одржаната седница, на 12. VI. 
1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 656/69 од 29. III. 1971 година. (621) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1243, страна 149, книга VI е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Самостојниот погон во село 
Дреново — Деловна единица, на Земјоделско-про-
изводното трговско претпријатие, на големо и 
мало „Македонија Прогрес" — Скопје, согласно 
со одлуката бр. 03-2177 од 10. XII. 1969 година, на 
работничкиот совет од одржаната седница, на 
28. XI. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1148/69 од 26. III. 1971 година. (624) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 970, страна 667, книга IV е запишано 
следното: Фирмата на Филијалата во Скопје, ул. 
„Тиранска" бр. 2, на „Прогрес" — Београд — „Ге-
нералтурист" — Дирекција за туризам и сообра-
ќа ј — Загреб, согласно со одлуката на работнич-
киот совет на „Генералтурист" — туристичко, уго-
стителско и сообраќајно претпријатие — Загреб, 
од одржаната седница на 28. X. 1969 година и ре-
шението бр. 2093/69-2 од 11. IV. 1969 година, на 
Окружниот стопански суд — Загреб с,е менува и 
гласи: „Генералтурист" — Туристичко, угостител-
ско и сообраќајно претпријатие — Загреб — Фи-
лијала во Скопје, ул. „Тиранска" бр. 2. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1090/69 од 25. III. 1971 година. (631) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 228, страна 295, книга III е запишано 
следното: На одсегашниот потписник на Градската 
дрводелска машинска работилница „Богдан Кара-
костов" од Титов Велес, Перуш Илиев Гајдов, 
ш е ф на сметководството му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За нов ш е ф на сметководството на спомена-
тата работилница е назначен Китановски Лазов 
Петре, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Манев Левков 
Илија, в. д. директор, сметано од 1. IX. 1969 год. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот сотпански суд во Скопје, Фи. 

бр. 783/69 од 10. III. 1971 година. (643) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 175, страна 473, книга I е запишано 
следното: Фирмата на „Југо тутун" — здружено 
претпријатие — Скопје — Организација во состав 
за производство и обработка на тутун — Тетово, 
согласно со одлуката бр. 02-999/68, на работнич-
киот совет на Здруженото претпријатие „Југо-ту-
тун" — Скопје — Организација во состав за про-
изводство и обработка на тутун — Тетово, од одр-
жаната седница, се' менува и гласи: „Југо-тутун" 
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— здружено претпријатие — Скопје — Организа-
ција во состав за производство и обработка на 
тутун „Гоце Стојчески — Амбарче" — Тетово. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 112/69 од 11. III. 1971 година. ' (646) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 187, страна 433, книга III е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Претпријатието за далноводи и трафо-
станици — Скопје, поради присоединување кон 
Претпријатието „Раде Кончар" — Загреб, со реше-
нието на Окружниот стопански суд во Загреб, 
Фи. бр. 834/70-2. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 313 од 22. VI. 1970 година. (1150) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 126, страна 197, книга IV е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Металскиот 
завод „Тито" — Скопје, инженер Ѓоргов Љубен, по-
мошник главен директор, му престанува правото 
за потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За ПОМОШНИК главен директор на Металскиот 
завод „Тито" — Скопје е назначен Велевски Ан-
геле, дипломиран инженер, кој истиот ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, со старите регистрирани потписници 
и тоа: Тарапанов Трпе, шеф на сметководството, 
Шелев Владимир, дипломиран економист, главен 
директор, и Серафимовски Благоја, помошник гла-
вен директор за економски прашања, сметано од 
28. I. 1970 година. 

Обврската пред банката е со два потписа 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 88 од 15. VI. 1970 година. (1140) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1161, страна 831, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Градежно-за-
наетчиската услужна задруга „Балкан" — Скопје 
е назначен Јовчевски Витомир, кој истата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, со старите регистрирани потпис-
ници и тоа: Петрушевски Драган и Илкова Елица, 
сметано од 13. IV. 1970 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 291 од 9. VI. 1970 год. (1137) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 853, страна 1139, книга III е запишано след-
ното: Досегашниот ш е ф на Претставништвото во 
Скопје, ул. „Илинденска" бр. 41, на „Ауто-мото 
строј" — велетрговачко и посредничко претприја-
тие — Загреб, Лукарски Душко е разрешен од 
должност и му престанува правото за потпишу-
вање. 

За в. д. директор на Претставништвото во 
Скопје, ул. „Илинденска" број 41, на „Ауто-мото 
строј" — велетрговачко и посредничко претприја-
тие — Загреб е назначен Велковски Тоде, кој исто-
то ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, сметано од 8. IV. 1970 
година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 282 од 10. VI. 1970 година. (1132) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1233, страна 1313, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Трговското 
претпријатие, на големо и мало „Бучинско Поле" 
Божиновски Благоја, му престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешен од должност. 

За нов потписник на Трговското претпријатие 
на големо и мало „Бучинско Поле" — Скопје е на-
значен Затковски Томе, ш е ф на сметководството, 
кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Ристовски Арсо, в. д. ди-
ректор, сметано од 24. IV. 1970 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 334 од 26. V. 1970 година. (1003) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1352, страна 308, книга VI е запишано след-
ното: Од составот на Трговското претпријатие 
„Азот" село Богомила, Титоввелешко се издвојува 
самостојниот погон „Азот" од Скопје, во самостојно 
претпријатие под фирма: Трговско претпријатие 
„Зем-промет", ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 91 —. Скопје. 
Предмет на работењето на претпријатието е мешо-
вита трговија, на мало, со сите видови прехранбе-
ни и индустриски стоки, посредување во стоков-
ниот промет со земјоделски и други производи. 

Претпријатието е основано од Трговското прет-
пријатие „Азот" — село Богомила, со одлуката 
бр. 63 од 7. III. 1970 година. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Тодоровски Тодор, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопа,нски суд во Скопје, Фи. 

бр. 359 од 26. V. 1970 година. (1002) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. III. 1970 година, страна 264, реден број 2 е за-
пишан престанокот на работата на Продавницата 
за намештај „Наш дом" од Св. Николе, во состав 
на Фабриката за намештај „Нов Дом" од Прокупље. 

Престанокот е запишан во регистарот, врз осно- у 
на на одлуката бр. 1476/66 од 23. I. 1970 година на 
работничкиот совет на фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 50/70. (1054) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 817, страна 4, книга VI е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Ѕидаро-фаса-
дерскиот и молерофарбарскиот услужен погон — 
Скопје, ул. „Беласица" бр. 6, на Претпријатието за 
градежно-монтажни инсталатерски работи „Грамос" 
— Скопје и тоа: Богданов ѓорѓи, управник, и То-
т и ќ Љубинка им престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи се разрешени од должност. 

За нови потписници на споменатиот погон се 
назначени Мино Петровски, в. д. управник и Олев-
ски Лефтер, службеник. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 274 од 18. V. 1970 год, (1001) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1264, страна 1611, книга V е запишано след-
ното: Ѕидаро-фасадерската задруга „Победа" -
Скопје избра постојани органи на управување од 
18. VIII. 1969 година, согласно со записникот, од 
одржаниот состанок на советот на работната заед-
ница на 18. VIII. 1969 год. За претседател на со-
ветот на работната заедница е избран Ѓуров Ста-
нимир. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 915/69 од 20. V. 1970 година. (999) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1235, страна 134, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Претставништвото во Скопје, ул. „Ни-
кола Вапцаров" бр. 16, на „Јединство" Пољопри-
вредна задруга —1 Крушевац, согласно со одлуката 
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бр. 1251 од 1. III. 1970 година, на задружниот совет 
на Пољопривредна задруга „Јединство" — К р у -
шевац, од одржаната седница на 1. III. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 268 од 23. IV. 1970 год,. (858) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните, 
рег. бр. 1298, страна 88, книга VI е запишано след-
ното: Претставништвото во Скопје, ул. „Орце Н и -
колов" бр. 62, на Трговското и посредничко прет-
пријатие „Универзал-промет" — Марибор се пре-
селува во Скопје, од ул. „Орце Николов" бр. 6, на 
ул. „8 ударна бригада" бр. 20а. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 16 од 8. IV. 1970 година. (785) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните, 
рег. бр. 1298, страна 88, книга VI е запишано след-
ното: Претставништвото во Скопје, ул. „8 Ударна 
бригада" бр. 20а, на Трговското' и посредничко 
претпријатие „Универзал-промет" — Марибор, ќ е 
послува како Самостојна организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Ф и л и ј а л а во 
Скопје, ул. „8 Ударна бригада" бр. 20а. 

Досегашниот в. д. ш е ф на Претставништвото 
во Скопје Димитриевски Б р а н к о станува директор 
на Самостојната организација на здружен труд без 
својство на правно лице — Ф и л и ј а л а во Скопје, 
ул. „8 Ударна бригада" бр. 20а (скратено СОУР -
Скопје) на Трговското и посредничко претпријатие 
„Универзал-промет" — Марибор и споменатата Са-
мостојна организација ќе ја потпишува, з адолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 207 од 13. IV. 1970 год. ' (784) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. VI. 1969 година, страна 473, реден број 3 е з а -
пишано проширувањето на дејноста на Производ-
ната задруга „Јаворица" од Струмица, со тоа што 
ќе обавува и откуп и продажба на земјоделски 
производи; откуп и продажба на ж и в а стока, к о ж и 
и волна; вршење транспортни услуги со теретни 
моторни возила (машински парк). 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 01-87 од 9. VI. 
1969 година, на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ф и 
бр. 221/69. (747) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. VII. 1969 година, страна 313, реден број 8 е за -
пишано проширувањето на дејноста на Претпри ја -
тието , ,Траншпед-Макед они ја" од Струмица, со тоа 
што п о к р а ј досегашните дејности ќе обавува и 
автомеханичарска, автоелектричарска и посреднич-
ка дејност. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре -
гистарот, врз основа на одлуката од 20. III . 1969 
година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 241/69. (746) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните, 
рег. бр. 1197, страна 1047, книга V е запишано след-
ното: Фирмата на Ѕидаро-фасадерската и молеро-
фарбарската задруга „Чеплес" — Скопје се мену-
ва и гласи: Производно-шивачка задруга „13 Но-
ември" — Скопје, со ш и в а ч к а дејност. 

Досегашната ѕидаро-фасадерска дејност и мо-
леро-фарбарска се брише. 

Досегашниот в. д. директор на споменатата з а -
друга Перо Кузмановски се брише. З а нов в. д. ди-
ректор е назначен Александар Стојчевски, ко ј ќе 
ја потпишува задругата. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр, 59 од 24. III . 1970 година. (607) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните, 
рег. бр. 860, страна 59, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Трговското 
претпријатие, на гол,емо и мало, со право на посре-
дување „ Б а л к а н импекс" — Скопје, Горѓи Поп 
ѓорѓиевски, му престанува правото за потпишува-
ње, биде јќи е разрешен од должност. 

За директор на Трговското претпријатие, на 
големо и мало, со право на посредување „Балкан 
импекс" — Скопје е назначен Јовановски Добре, 
ко ј истото ќе го потпишува, з адолжува и раздол-
жува , во границите на овластувањето, со стариот 
регистриран потписник Ф а к и ќ Мусо, службеник и 
новоназначениот потписник Пепељугоска Лиљана. 
секретар, сметано од 8. XII . 1970 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1124/69 од 31. III . 1970 година. (605) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. II. 1970 година, рег. бр. 21/55, книга Ш е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Светлост", 
село Вевчани, Струга, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските органи-
зации, ко ј го води овој суд, поради присоединува-
ње кон Земјоделската задруга „Житиште" , село 
Мршевци, Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 201 од 31. VII. 19'69 година на работнич-
киот совет на Земјоделската задруга „Светлост", 
село Вевчани и одлуката бр. 03-346 од 12. VIII . 1969 
година на задружниот совет на Земјоделската з а -
друга „Житиште" , село Мршевци и реш,ението 
Фи. бр. 914/69 од 25. XII . 1969 година од О к р у ж -
ниот стопански суд Скопје за извршено присоеди-
нување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 78/70 година. (576) 

О к р у ж н и о т стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријати јата и дуќаните, 
рег. бр. 1086, страна 443, книга V е запишано след-
ното: Н а досегашниот потписник на Деловното здру-
ж е н и е на Градежно-инсталатерските и монтажните 
работни организации и задруги „Градомонтажа" -
Скопје Б у к о в и ќ Милица и престанува правото за 
потпишување, бидејќи е разрешена од должност. 

Споменатото деловно здружение ќе го потпи-
шува, з адолжува и раздолжува , во границите на 
овластувањето — стариот регистриран потписник 
Јовчев Спасе, сметано од 18. XII . 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1140/69 од 27. И. 1970 година. (390) 

Окружниот стопански суд во Ш т и п објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. XI. 1969 година, страна 524, реден бр. 2 е запи-
ш а н а промената на улицата на Продавницата „Ве-
л у р - ф л о к " од Струмица, ко ј а ќ е ја обавува својата 
дејност на ул. „Маршал Тито" бр. 33. 

Истовремено е запишана и промената на рако-
водителот на Продавницата . Место Стефчо Геор-
гиев, раководител на продавницата е Марика Н е ф -
тенова. 

Промената на улицата на Продавницата е з а -
пишана во регистарот, врз основа на поднесената 
при јава бр. 04-2893 од 17. X. 1969 година на И н -
дустријата . 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр, 347/69. (357) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 28. I. 1969 година, страна 113, реден број 3 е з а -
пишана промената на досегашниот в. д. директор 
на Занаетчиско-услужната задруга „Нов дом" од 
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Струмица Јордан Коста Мазнејков. За директор е 
именуван Митре Велев. 

Запишана е и промената на досегашниот пот-
писник Киро Велков, на чие место е назначен 
Ванчо Г. Орденски, претседател на задружниот со-
вет на задругата. 

Промената на овластените лица на задругата 
е запишана во регистарот, врз основа на поднесе-
ната пријава бр. 01-221/1 од 15. XI. 1968 год., на 
претседателот на задружниот совет на истата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 551/68. (356) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
25. III. 1969 година, страна 113, реден број 3 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Занаетчи-
ско-услужната задруга „Нов дом" од Струмица, со 
тоа што ќе обавува и промет со сите земјоделски 
прехранбено-индустриски производи и вршење ус-
луги во машинскиот парк. 

Проширувањето на дејноста е запишано во ре-
гистарот, врз основа на одлуката бр. 01-20/1 од 
15. III. 1969 година, на задружниот совет на задру-
гата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 110/69. (353) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1312, страна 160, книга VI е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, Пословницата во Скопје, ул. „Орце Ни-
колов" бр. 162 на „Словенија инвест" — трговско 
претпријатие на големо и мало, и посредување — 
Мурска Собота, бидејќи со одлуката на работнич-
киот совет, од одржаната седница на 4. XII. 1969 
година, на „Словенија-инвест" — Мурска Собота се 
издвојува во претпријатие под назив: „Словенија-
инвест" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1189/69 од 15. I. 1970 година. (238) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1022, страна 67, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Претставништвото во Скопје, ул. „345" 
број За на ЗП „Ем" — Електроиндустрија ин 
сплошна монтажа — Марибор, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет, од одржаната седница 
на 31. XII. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 54 од 28. I. 1970 год. (237) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1034, страна 149, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Деловната единица во Скопје, ул. „316" 
бр. 10, на Печатницата „Нова Југославија" — Вра-
ње, согласно со одлуката на работничкиот совет, 
од одржаната седница на 1. И. 1968 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 208/68 од 9. I. 1970 г. (173) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1143, страна 745, книга V е запишано след-
ното: На досегашниот потписник"ликвидатор Вик-
тор Лашков на „Шпедитер" — претпријатие за 
транспортни услуги — Скопје, под редовна ликви-
дација, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

За ликвидатор на споменатото претпријатие под 
редовна ликвидација е назначен Горѓи Поп Геор-
гиев, кој истото ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, сме-
тано од 19. XI. 1969 год. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1063 од 28. XI. 1969 година. (147) 
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341. Одлука за определување носител на пра-
вата за користење на посебната девизна 
квота за опрема за потребите на научните 
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342 Одлука за престанок на Републичкиот 
завод за социјално осигурување — Скопје 787 

343. Одлука за престанок на Републичкиот за-
вод за социјално осигурување — Скопје 787 

344. Одлука за основање Стручна служба на 
Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија — — — — 788 

345. Одлука за утврдување основањето на 
Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Штип и за нејзиното 
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346. Одулка за утврдување основањето на За -
едницата на здравственото осигурување на 
работниците — Титов Велес и за нејзиното 
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347. Одлука за утврдување основањето на За -
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едницата на здравственото осигурување на 
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вод за социјално осигурување — Битола 798 
Одлука за привремено регулирање начи-
нот на вршењето на стручните, админи-
стративните и финансиските работи на 
заедницата — — — — — — — — 798 
Одлука за регулирање работата на Заед-
ницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Битола — — — — — 798 
Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување на земјоделците за 1972 го-
дина — — — — — — — 799 
Одлука за привремено определување на 
правата и обврските на осигурените лица 800 
Одлука за привремено регулирање на од-
делни прашања во врска со финансира-
њето на здравственото осигурување и ф и -
нансиското работење на Заедницата и пре-
сметување и плаќање на придонесите на 
здравственото осигурување — — — — 800 
Одлука за формирање на Извршниот од-
бор на Собранието на Заедницата на здрав-
ствено осигурување на земјоделците — 
Битола - - - - - - - - - 801 
Одлука за регулирање работата на Заед-
ницата на здравственото осигурување на 
работниците — Тетово — — — — — 801 
Одлука за обезбедување организација за 
вршење на стручните, финансиските и 
административните работи во врска со 
спроведувањето на здравственото осигу-
рување — — — — — — — — — 802 
Одлука за привремено определување пра-
вата и обврските на осигурените и неоси-
гурените лица на здравственото осигуру-
вање и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита — — — — — — — 802 
Одлука за условите под кои се смета дека 
осигуреникот издржува членови на семеј-
ството и дека членот на семејството нема 
сопствени приходи доволни за издржу-
вање - - - - - - - - - 803 

Страна 
Одлука за привремено регулирање на од-
делни прашања во врска со финансира-
њето на здравственото осигурување, ф и -
нансиското работење на Заедницата и 
пресметување и плаќање на придонесите 
на здравственото осигурување на работ-
ниците — — — — — — — — — 804 
Одлука за стапките и тарифата на при-
донесите за здравственото осигурување и 
стапката на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствената заштита во 
странство за 1972 година — — — — — 806 
Одлука за износите на придонесите на 
здравствено осигурување за одделни кате-
гории на осигурени лица за 1972 година 806 
Одлука за пресметување и плаќање на 
придонесот за здравствена заштита на 
уживателите на пензија и инвалиднина 807 
Одлука за регулирање работата на Заед-
ницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Тетово — — — — — 808 
Одлука за привремено определување на 
правата и обврските на осигурените лица 808 
Одлука за привремено регулирање на од-
делни прашања во врска со финансира-
њето на здравственото осигурување и ф и -
нансиското работење на Заедницата и пре-
сметување и плаќање на придонесите на 
здравственото осигурување — — — — 809 
Одлука за стапките и износите на придо-
несите за здравствено осигурување на зе-
мјоделците за 1972 година — — — — 810 
Одлука за привремено регулирање на-
чинот на вршењето на стручните, адми-
стративните и финансиските работи на 
Заедницата — — — — — — — — 810 
Одлука за привремено определување пра-
вата и обврските на осигурените и н,еоси-
гурените лица на здравственото осигуру-
вање и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита — — — — — — — 810 
Одлука за привремено определување на 
правата и обврските на осигурените лица 811 
Одлука за привремено определување пра-
вата и обврските "на осигурените и неоси-
гурените лица на здравственото осигуру-
вање и задолжителни видови на здрав-
ствена заштита — — — —1 — — — 811 
Одлука за привремено регулирање на од-
делни прашања во врска со финансира-
њето на здравственото осигурување, ф и -
нансиското работење на Заедницата и 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување — — — — 812 
Одлука за стапките и тарифата на при-
донесите за здравствено осигурување за 
1972 година - - - - - - - - 814 
Одлука за придонесите за здравственото 
осигурување на одредени категории лица 
вон работен однос — — — — — — 814 
Одлука за привремено утврдување на ос-
новиците за пресметување и плаќање на 
придонесите за здравственото осигурување 
за лицата што вршат самостојни профе-
сионални дејности — — — — — — 815 
Одлука за привремено определување на 
правата и обврските на осигурените лица 815 
Одлука за привремено регулирање на од-
делни прашања во врска со финансира-
њето на здравственото осигурување и фи-
нансиското работење на Заедницата и 
пресметување и плаќање на придонесите 
на здравственото осигурување — — — 816 
Одлука за височината на придонесите за 
финансирање на здравственото осигурува-
ње на земјоделците во 1972 година — — 817 
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