
„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дева. Огласи според тарифата. 

Понеделник, 23 јуни 1986 
С к о п ј е 

Број 25 Год. Х1Л1 

Претплатата за 198Ѕ година 
сува 5.800 динари. Овој број чини 250 
дин. Жиро сметка 40100-603-12499 

364. 
Врз шиша <на член <18 од Законот за основање 

и работа н;а 'Републичкиот завојд за судски вештаче-
ња (во областа на финансиите, материјалното работе-
ње и (сообраќајот <„Службен весник на СР(М" бр. 
9177), Извршниот совет иа Собранието на СР Маке-
донија донеле 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ЛА ОДЛУКАТА ЗА ТРОШОЦИТЕ 
НА ВЕШТАЧЕЊАТА ШТО ГИ ВРШИ РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАС-
ТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБО-

ТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ 

Член 1 
Во член 3 -став 1 од Одлуката за трошоците на 

вештачењата што ш врши Републичкиот завод за 
судски вештачења во областа на финансиите, мате-
ријалното работење и (сообраќајот („Службен весник 
на СРМ" бр. 36/вИ, 25/84 и 33/85) се вршат следниве 
измени: 

1. Во точка 1 износот „360" се заменува со „57<б", 
а износот „'450" се заменува со износот „720". 

2. Во точка 3 износот „160" се заменува оо изно-
сот „240". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 23-948/П 
19 јуни 1986 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот (оо-вет, • 
Илија Филиповски, е. р/ 

365. 
Врз одаова на член 246-а од Законот за дано-

ците на граѓаните '(„Службен весник на СРМ", бр. 
45/77, 9/78, 43/78/ 38/81, 50/182, 7/83, 5/85, 10/85) И на 
член 6 од Законот за републичките даноци на гра-
ѓаните („Службен весник, на СРМ", бр. 50/82, 38/83, 
3/85, 16/85 и 44/85), Извршниот совет на Собранието 
н,а Социјалистичка Република Македонија, на еди-
наесеттата седница одржана на 19 јуни 1986 година, 
донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УНАПРЕДУ-
ВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОРГАНИТЕ 
ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ПРИХОДИ НА ОПШТИНИТЕ 

ЗА 1986 ГОДИНА 

Средствата издвоени на (посебната .републичка 
сметка 40100-637-70000116 — наменски средства за 
унапредување, организација и работа на органите за 
општествени приходи во општините и Републиката 
остварени во 1985 година и средствата што ќе се 
остварат во 1986 година во из во е од 50.000.000 ди-
нари ќе се користат од органите за општествени при-
ходи за следниве намени и тоа: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

За наабвка на превозно сред-
ство на Управата за општестве-
ни приходи на општината Бе-
рово 
За набавка на компјутерска оп-
рема на Управата за »општестве-
ни -приходи на 'Општината Би-
тола 
За набавка на опрема — ма-
шини за пишување ЈИ машини 
за 'сметање на Управата за оп-
штествени приходи на општи-
ната Дебар 
За изградба на работни про-
стории ,на Управата за опште-
ствени приходи на општината 
Демир Хисар 
За отплата на ануитет за но-
воизградените работни просто-
рии .на Управата за општестве-
ни приходи на општината Ка-
вадарци 
За набавка на превдано сред-
ство на Управата за општестве-
ни приходи на 'општината Кра-
тово 
За изградба на работни прос-
тории — учество на Управата за 
општествени приходи на оп-
штината Крива Паланка 
За набавка на опрема и канце-
лариски инвентар на Управата 
за општествени прихода на оп-
штината Крушево 
За набавка на превозно сред-
ство на Управата за општестве-
ни приходи на општината Ку-
маново 
За адаптација на работните 
простории на Управата за оп-
штествени приходи на општи-
ната Неготино 
За набавка на книговодствена 
машина на Управата за опште-
ствени приходи на општината 
Пржен 
За набавка на опрема — ма-
шина за пишување и сметање 
на Управата за општествени 
приходи на општината Проби-
штип 
За набавка на опрема — ма-
шини за ометање и пишување 
на Управата за општествени 
приходи на општината Ресен 
За набавка на компјутерска оп-
рема на Управата за општестве-
ни приходи на град Скопје 
За набавка на превозно сред-
ство и телефонска централа — 
Учество на Управата за опште-
ствени приходи на општината 
Струга 
За набавка на компјутерска 
опрема на Управата за опште-
ствени приходи на општината 
Тетово 

1.000.000 динари 

3.000.000 

1.000.000 

4.000.ООО 

2.000.000 

1.000.000 

3.000.000 

1.000.000 „ 

2.000.000 „ 

<1.000.000 

3.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

20.000.000 

2.000.000 

3.000.000 
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17. За организирање на стручни 
советувања и семинари за вра-
ботените работници 1во »опште-
ствените, приходи .во општините 
»а Републиката —- Утрава за 
приходи — 'Скопје 1.000.0Р0- ,„ 

И 
Средствата определени во дал I од оваа 'програ-

ма можат да се користат исклучиво за определената 
намена според 'соодветна документација. 

Определените средства «ое даваат бев обврска за 
враќање. 

III 
Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја 

извршува оваа пропраќа 'според динамиката на при-
ливот на (средствата на сметката. 

IV 
'Стручните а дминистративно-те»ниските рабо-

ти за извршување на -програмата ќе ги врши Репуб-
личкиот секретаријат за финансии. 

V 
Оваа програма шегува во оила 8 дена од денот 

на објавувањето во ^Оружбен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

/ 
Бр. 23-)102б/1 

19 јуни 1986 година 
, Скопје ' 

* Потпретседател 
на Извршниот (совет, 

Илија Филиповски, е. р. 

366. 
Управниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за обновите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и "за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата одржана на 
5 март 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1: СЕ УКИНУВА последниот став на страна 3 од 
Методологијата за вреднување на работите .и работ-
ните задачи и придонесот на работниците, составен 
дел на Правилникот за основите и мерилата за рас-
пределба на 10редствата за лични доходи, заедничка 
потрошувачка и други лични примања на работни-
ците во Работната заедница Деловна единица фили-
јала :— Скопје на Заедницата за о!си1гурув1ањ1е .имоти 
и лица „Македонија" во Скопје, донесен со 'рефе-
рендум на 12 мај 1983 година. 

- 2. Оваа одлука ќе се објави ЈВ»О .-Службен 'весник 
на СРМ" и во Деловната единица Филијала Скопје, 
на начин предвиден за објавување на самоуправ-
ните општи акти. 

3. Основниот 'Суд на здружениот труд во Скопје 
му поднесе на Уставниот суд на Македонија пред-
лог за оценување уставноста и законитоста на актот 
означен во тепаната 1 на оваа одлука. Според наво-
дите во предлогот, 'одредбата од оспорената Методо-
логија на (страна 3 во последниот став е противустав-
на и 'незаконита затоа што во неа е предвидено по 
основот сложеност на работите и работните задачи 
бројот на бодов,ите да се зголеми за знаење на 
странски јазик за 2,510/о, за академски степен (специ-
јалист за 5%, за академски степен магистер за 10,0/о 
и за научен 'степен доктор на науки • за 20%, иако 
тоа знаење и тие степени во Правилникот за- орга-
низација и систематизација иа работите и работните 
Задачи н е ' се предвидени како услови за 'нивно 
вршење. 4 -

4. На "седницата Судот утврди дека во оспоре-
ната Методологија се утврдени сложеноста, раково-
дењето, одлучувањето, одговорноста, напрегнување™ 
и условите за работа како. основи за распределба на 
личнине доходи. Во рамките на овие основи се пред-

видени повеќе интензитет и .степени за кои се оп-
ределе™ бодови. На страна 3 од оспорената Мето-
дологија во последниот став е предвидено по осно-
вот сложеност на работите и работните задачи бр|р-
јот на бодовите да се зголеми за знаење на стран-
ски јазик за 2,5%, за академски степен специјалист 
за 5%, за академски' степен магистер за 10°/о и за 
научен степен доктор на науки за 20%. Исто т&ка, 
Судот утврди дека знаењето на странски јазик и оз-
начените степен^ во Правилникот за организација и 
систематизација (на работете и работните задачи не 
се предвидени како услови зд .нивно вршење. 

в. Во член 22 од Уставот на СР Македонија и, 
член 126 став 1 ед Законот за здружениот труд е 
предвидено на секој работник, во согласност ао на-
челото за распределба според трудот и .со порастот 
на продуктивноста на .неговиот и на вкупниот опште-
ствен труд и /со начелото на солидарноста на работ-
нициве во здружениот труд, да му припаѓа личен 
доход за задоволување на 'неговите лични, заеднич-
ки и општи општествени потреби според резултатите 
од неговиот труд и (неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Во член 
1129 € ? т 3 од истиот Закон е предвидено придонесот 
на работникот во работата да се утврдува зависно 
од квалитетот и квантитетот на работите, земајќи 
ги предвид особено обемот и сложеноста на рабо-
тите, квалитетот на остварените резултати, успеш-
носта во1 користењето на средствата на трудот, ос-
тварените заштеди во работата, користењето на ра-
ботното време, одговорноста во работата и^ усло-
вите под' кои работи работникот. 

Со' оглед на тоа што их) оспорената Методоло-
гија е предвидено личниот доход на работникот да 
се зголемува за знаење ка странски јазик, академ-
ски степен специјалист,. 1акадеМ|Ски степен магистер 
ненаучен стелен доктор на науки и што тие, од своја 
страна, не претставуваат услови за извршување на 
работите и работните задачи, Судот утврди дека пос-
ледниот. став на страна 3 од оспорената Методоло-
гија не е во согласност со член 22 од Уставот на 
СР Македонија и дека е (во спротивност оо член 126 
став 1 и член 129 став 3 од Законот за здружениот 
труд. / -/ 

Врз основа на изнесеното. Судот одлучи како вет 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 4/86 
5 март .1986 година / 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот1 суд на Македонија,, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

367. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член-

433 од Уставот на ОР Македонија и член 20 од За-
конот за основите на постапката пред Уставниот 
суд на Македонија и за • правното дејство на него-
вите одлуки, по одржаната јавна расправа на сед-
ницата од 12 март 19816 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 57 од Правилникот за 
основните и мерилата при стекнување чи распоредува-
ње на доходот и чистиот, доход, распределба на 
средствата за лични доходи и средствата за 1 заеднич-
ка потрошувачка, донесен од работниците во Авто-
транспортната организација на здружен труд „Полет"' 
во Тетово со референдум одржан на 18 декември^ 
11978 година 

.2. СЕ ЗАПИРА Постапката за оценување устав-
носта и законитоста на член 56 од V Правилникот оз-
начен во точката 1 од ова решение. ' Ј 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник -на СРМ" и во означената Организација на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти .акти. 
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4. Општинскиот општествен правобранител иа 
самоуправувањето во Тетово, оо предлог подаваш 
до Уставниот суд на Македонија, доведе претанка за 
оценување уставноста и законитоста иа членовите 
56 и 57 од Правилникот означен ,во тбчка 1 од оваа 
одлука. 

Според наводите (во предлогот,, оспорените чле-
нови од Правилникот не се во согласност со устав-
ното начело на економика и (ооци!Ј,ална сигурност на 
работниците во вршењето на работите ^работните 
задачи и уставното качело на заемност и солидар-
ност. Притоа, во предлогот, се наведува дека му е 
спротивно на наведените начела намалувањето на 
личниот доход во случај кога работникот без овој а 
вина не може да ги врши своите работи и работни 
задачи. Во ваков случај кога работникот оклшнува 
без рабрта без »овој а вина тој треба да ае распореди 
да врши други работи и работни задачи. 

5. Судот на јавната расправа • утврди дека во ' 
чаден 56 од означениот Правилник е предвидено нај-
нискиот личен доход за полно работно- време не 
може да биде понизок од 70°/о од просечниот личен 
доход во ОР Македонија, во претходната година. Спо-
ред член 57, пак, од Правилникот .најнискиот личен 
доход се наплатува во случај на прекин и застој на 
работа. На работниците им следува личен доход за 
тековен труд за време на прекин! и заЈсдој на ра-
бота кои настанале од објективни причини. Под 
прекин на работа се подразбираат прекини кои нас-
танале поради:, елементарни непогоди,- атмосферски 
падавици,- и други влијанија кои. произлегуваат од 
ниша сила. Под застој, пак, во работата се подраз-
бираат застоите кои настанале поради: дефект на 

,< моторното возило; дефект на машината (орадијата); 
недостиг односно не1мање материјали и суровини; и 
немање на работа (привремен технолошки вишок). 

6. Согласно член 212 од Уставот на СР Македонија 
и член 126 од Законот за здружениот труд, личниот 
доход на работникот се утврдува според резултатите 
од неговиот труд и според неговиот личен придонео 
што со својот тековен труд и со управува ето и 
ашпаии!суВ|ањето со општествени средства како со 
свој и општествен" минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација во со-
гласност со начелото на распределба според трудот. 

Од ,друга страна, според членовите 134 и 135 од 
Законот за здружениот труд, работникот има право 
на личен доход по основите и мерилата за распре-
делба наѕ' средената за лични доходи и тоа во текот 
на годината како аконтација на личниот доход, а 
конечната пресметка на личниот доход се врши при ^ 
утврдувањето на завршната сметка според неговиот 
придонел во работата без оглед на времето што во 
текот (на 'годината работникот го (поминал на работа. 

Врз ошова на изнесеното, кога работникот од 
објективни причини е спречен да ги извршува свои-
те работи и работни задачи Судот омета дека тој 
согласно член 23 од Законот за работни односи тре-
ба по можност да се распореди на други работи ,и 
работни задачи кои О|дговараат на неговата стручна 
подготовка, а во исклучителни случаи согласно член 
24 од истиот Закон и на работи и работни задачи 
кои не одговараат на неговата стручна подготовка. 

, Во вакви случаи работникот треба да прима акон-
тација на личниот доход, односно личен' доход в»о 
висина на личниот доход што би го остварил кога 
би ја вршел својата работа .и тоа според основите 
и мерилата утврдени уво актот за распределба на 
•средствата за лични доходи. Ова затоа што работ-
никот без своја вина е спречен да .ги врши работите 
и работните задачи за кои заснов,ал работен однос 
и затоа што тој во текот на месецот односно годи-
ната прима аконтација на личниот доход, а конеч-
ната пресметка на личниот доход се врши на крајот 
•од годината со завршната сметка и тоа според него-
виот .придонес во работата независно од времето што ' 
го поминал на работа. 

Со оглед на тоа * Судот утврди дека на работни-
кот не може да му се намалува аконтацијата .на лот-. 
~ниот доход во случај кога тој од објективни причи-
ни не може да ги врши неговите ра)богги и работни 

/ 
задачи туку врши други' работи и работни задачи 
и дека таквото намалување не е во согласност оо 
уставното начело на економска и социјална сигур-
ност на работникот во вршењето на работите и ра-
ботните задачи и уставното начело , на заемност и 
'Солидарност. 

Врз обнова на изнесеното, Судот утврди дека 
член 57 од Правилникот не е во согласност со озна-
чените одредби од Уставот на СР М,акедонија и 
река е во спротивност со означените одредби од 
Законот за здружениот труд. 

7. Што ре однесува до ошорениот член 56 од 
Правилникот, Судот утврди дека тој не е во несо-
гласност со Уставот и законот. Ова затоа ЦРТО со-
гласно член 23 од Уставот на СР Македонија и 
чл|ен 126 од Законот за здружениот труд, е само-
управно право на работниците во основната орга-
низација на здружениот труд/ покрај обновите и 
мерилата за распределба на средствата за лични до-
ходи, да утврдат и најнизок. личен доход. 

Со оглед на тоа, Судот не најде ораов за ната-
мошно водење на постапката за оценување устав-
носта и законитоста на член 56 од Правилникот и 
одлучи како во точката 2 од, Оваа одлука. 

Брз основа на износеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. ' 

У. бр. 258/185 
12 март 1986 година 

Скопје, 
Претседател 

на Уставниот суд на Маке дота ја, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

368. 
Уставниот суд на М,акедон:ија, врз одазва на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 
март 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за организација 
и распоредување на работине и работните задачи во 
Музејот^ на град Скопје, донесен со * референдум на 
8 јули 1985 година, во деловите в(о> кои се утврдени 
утовите за извршување на работите и работните 
задачи на виш кустос и кустоснроветник во историс-
кото, археолошкото, етиолошкото и одделението за 
современа уметност, како и на виш конзерватор — 
архитект, конзерватор — советник архитект и кон-
зерватор — советник 'сликар. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „[Службен весник 
на СРМ" и во Музејот на Град Скопје, на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
акти. 

31 Уставниот суд на Македонија по сопствена 
иницијатива со решение У. бр. 37/86ч од 12 февруа-
ри 1986 година, поведе постапка за (Оценување устав-
носта и законитоста на Правилникот означен во 
точката' 1 од оваа одлука. Постапката е поведена 
затоа што се постави прашањето за согласноста на 
оспорениот Правилник со Законот за музејска деј-
ност („Службен весник на СРМ" бр. 25/79) и Зако-
нот за заштита-на спомениците на културата („Спуж- „ 
бен весник на СИМ" бр. 24/73). • 

4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ниот Правилник е предвидено работните задачи на 
.вишите кустоси и вишите конзерватори означени 
во точката 1 на оваа одлука, да можат да ги извр-
шуваат лицата што имаат висока стручна подготов-
ка од соодветната област и Да се избрани во тоа 
звање или да се магистри на науки од истата об-
ласт. 

Понатаму, во Правилникот ^предвидено работ-
ните задачи на означените 'кустоси —: советници и 
конзерватори —• советници да можат да ги извр-
шуваат лица што имаат завршено високо образование 
од соодветната област и да се избрани во тоа зва-
ње 'или да се доктори на науки од истата област. 
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, 5. Според член 31 и 32 од Законот за музејската 
дејност и член 70 и 72 од Законот з,а заштита на 
спомениците на културата, стручните работи ао об-
ласта иа музејската дејност, односно во областа на 
за1штитата на спомениците на културата ги вршат, 
меѓу другото, и вишите кустоси и кусторите совет-
ници, .односио вишите конзерв агори 'и коизерватори-
те советници избрана во -тае звања под услови и на 
начин утврдени во овие закони. Притоа,, со сам1оуп-
равниот 01П1ШТ акт не можат да ое определуваат ус-
ловите и нагонот за избор на овие звања, туку мо-
же да се определи видот на високото образование 
во зави|сно|ст од потребите на организацијата. 

Опоред тоа, копа ао самоуправниот општ акт се 
утврдени работи и работни задачи на виш кустос и 
кустос — советник, односно виш конзерватор и кон-
зерватор — советник, нив може да ги извршуваат 
само лицата кои, во согласност оо Законот, .се избра-
ни во тие звања. 

Со оглед на тоа што во означениот Правилник 
е предвид ено означените работи и ^работни -задачи 
на виш кустос и кустос — советник и виш конзер-
ватор и конзерватор 'Советник да мож,ат да ги из-
вршуваат и лица кои не се избрани во тие звања, 
туку имаат "само академски 'степен магистер или 
доктор на науки, Судот утврди дека ^ означените од-
редби 10|д Правилникот ме се 1во согласност со член 
31 и 32 од Законот за музејската дејност и 70 и 72 
од Законот за заштита на спомениците на култу-
рата. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр 37/86 
19 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

369. 
Уставниот суд на Македонија, врз обнова »а 

член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за обновите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија и 
за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 19 март 1986 ло,дина донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за регулирање на 
односите од станбената област на Основната орга-
низација на здружениот труд „Депласт" — Фабрика 
за производство на пластични маси, ПВЦ столарија 
и декоративни лајсни во Дебар во состав на Работ-
ната организација' Хемиско - електро -металуршки ком-
бинат „Југохром" ©о Јегу,новце, (Донесен од Работ-
ничкиот совет на седницата од 24 мај 1980 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" 'и 'во означената Основна организација на 
начин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти (акти 

Општинскиот општествен правобранител на само-
управувањето во Дебар пред Уставниот суд на Ма-
кедонија поведе постапка за оценување на уставнос-
та и законитоста на член 31 став 2 од Правилникот 
означен во точката 1 на оваа оттука. Според наво-
дите во предлогот, оспорениот Правилник е тпоотив-
уотавен и незаконит затоа што го донел работнич-
киот совет, а не работниците со референдум. Чле-
нот 31 став 2. пак, од Правилникот се оспорува 
затоа што предвидува различно (вреднување ;на 
работниот стале во и вејн Основната организација. 

3. На седницата Судот утврди дека оспорениот 
Правилник е донесен од работливиот совет на ос-, 
итната организација, а не од работниците со рефе-
рендум 

Согласно член 463 став 1 Законот за здруже-
ниот труд, работниците со ре^еоендум, покаат дру-
гото. одлучуваат за распределба на средствата за за-
е,тттодк1а, потрошувачка Со ог лент на тоа што аоел-
ствата од станбениот фонд се дел од средствата за 

заедничка потрошувачка, согласно оваа законска од-
редба самоуправниот општ акт за распределба на 
станови треба да по донесат работниците оо рефе-
рендум. 

Имајќи го предвид фактот дека оспорениот Пра-
вилник е донесен од работничкиот совет, а не од 
работниците со референдум, Судот оцени дека со 
тоа е повредено нивното неотуѓиво право да одлу-
чуваат за основите и мерилата за рајспределба на 
средствата за заедничка потрошувачка, ^ поради што 
овој Правилник е во спротивност со член 463 став 
1 од Законот за здружениот труд. 

4. Судот исто така утврди дека со член 31. став 
1 од овој Правилник е предвидено за некоја година 
од вкупниот работен стаж (работникот да добие по 
1 бод, додека, пак, сЈпоред став 2 од истиот член 
за секоја година проведена на работа во ошЈовиата 
организација работникот добива уште по 1 бод. 

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здру" 
-жениот труд, правото на работа со општествени 
дредства што по стемнува секој работник во здру-
жениот труд е обнова за остварување на неговите 
права, обврски и одговорности во здружениот. труд. 
Вабитеј;ќи во здружениот труд со општествени сред-
ства, работникот создава доход кој има општествен 
карактер. Работејќи, пак, и создавајќи доход со оп-
штествени дре д ств а, р аб отникот стекнува и работен 
стаж, кој исто така има општествен карактер, без 
ошед дали е стекнат во една или повеќе органи-
зации. 

Согласно начелото на еднаквост -утврдено во 
оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на 
Уставот- на С? Македонија, непривданоиената по-
ложба и улога на човекот ја сочинуваат, покрај дру-
гото, и еднаквоста на правата, должностите и одго-
ворностите на луѓето во согласност оо уставноста и 
законитоста. 

Имајќи го предвид изнесеното, Судот утврди 
дека различното вреднување на работниот стаж 
стекнат во и вон работната организација, претставу-
ва , неоправдано привилспирање на оние работници 
кои работниот стаж ло стекнале во организацијата, 
што не е во согласност со уставното начело .на ед-
наквост. . 

Врз оонова на изнесеното, Судот одлучи како во 
топката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 104/85 
19-март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

370. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од 3:аконот за ооногаите на постапката пред 
Уставниот суд на' Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 19 
март 1986 година, лопесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ: 
а) член Зв став 1 тонка 2 од Самоуправната 

спогодба за здружување (на трудот на работниците, 
донесена од работниците во Работната 'Организација 
Индустрија и сообраќај „Атом" во Ковани, со рефе-
рендум одржан на 2,1, август 1984 година и 27 сеп-
тември 1 9 8 5 ГОДИНА; И 

б) член 98 став 1 тонка 2 од Статутот донесен 
од работниците ио означената Работна организација, 
со референдум одржан на 21 август 1984 година и 
27 септември 1985 година. 

2. Оваа одлука ќе се Објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација -на начин 
предвиден за објавување на самоуправните општи 
-акти.-

.3. Општинскиот »општествен правобранител на са,-
М1оуправувањето на општина Копани, со предлог; 
поднесен до Судот, поведе постапка За оценување 
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уставноста и законитоста на актите означени во 
точката 1 од оваа одлука. Според наводите во пред-
логот, со ошорените членови од Спогодбата и Ста-
тутот како посебен услов за избор на работоводен 
орган е предвидено кандидатот да 'има шест години 
работао искуство од кои намалку пет години на 
р,аководно работно место. Подносителот на предло-
гот смета дека со предвидувањето на работното ис-
куство на р!аководно место како посебен услов се 
овозможува за индивидуален работоводен орган на 
Работната организација да биде именувано само ли-
це кое има такво искуство, .а не и лице кое ги 
исполнува останатите предвидени услови. Со што 
В1су-шно€т се создава нееднаквост меѓу кандидатите, 
и се повредз7ваат начелото на еднаквост на граѓани-
те и на достапноста на секого секоја работа и функ-
ција доколку ли исполнува предвидените услови. 

4. На седницата Судот утврди дека во член 
38 став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба и член 
98 став 1 точка 2 од Статутот е предвидено лицето 
кое конкурира за индивидуален работоводен орган 
да има шест години работно искуство од кои нај-
малку пет на раководно работно место. 

5. Според член 210 став 3 од Уставот на СР , 
Македонија на секој граѓанин под еднакви услови" 
му се достапни секое работно место и функција 
во општеството. Според член 167 од Законот за 
здружениот труд и член 5 од Законот за работните 
односи, секој може ^слободно, равноправно и под 
еднакви услови, на начин утврден со Законот и со 
самоуправниот општ акт, да заснова работен однос 
со работниците во основната организација. Со член 
179 од Законот за здружениот труд е предвидена 
обврска за работниците со самоуправниот општ акт 
со кој се уредува работниот однос да ги уредат ус-
ловите што работникот треба да ги исполнува за 
вршење на определени работи 0ДН0|СН0 работни за-
дачи, што во основната организација се вршат спо-
ред нејзината дејност, природа, технологија и други 
услови на трудот. Најпосле, со член 7 од Законот 
за работни односи е предвидена можност какјо посе-

бен услов за засновање работен однос, за определе-
ни работи, односно работни задачи, работниците во 
•основната организација да утврдат и работно искус-
тво; кое за раководните и по сложеност и одговор-
ност на нив слични работи и работни задачи не мо-
же да биде подолго од ше!ст години, а за другите 
помалку сложени работи и работни задачи да не 
може да биде подолго од две години. 

Од означените уставни и законски одредби про-
излегува дека работниците во основната организаци-
ја на здружениот труд како посебен услов за врше-
ње на определени работи и работни задачи може 
да го предвидат и работното искуство. Притоа, ви-
дот на работното искуство треба да се утврдува во 
зависност од потребите, процесот на трудот, условите 
за работа, степенот на сложеноста на работите и 
работните задачи, како и во зависност од одго-
ворноста што се бара за нивното извршување. Ме-
ѓутоа, иако пропишувањето на работното искуство 
како по1себен услов е самоуправно право, работни-
ците ор посебни овластувања и одговорно*™ тоа не 
би можело да се пропишува како искуство на рако-
водни должности, затоа што оо таквото пропишување 
би се оневозможиле на работи и работни задачи 
да работат и лица кои такво искуство немаат, ао 
што таквите лица би се ставиле во нееднаква по-
ложба (во однос на лицата кои имаат такво искуство. 

Со , оглед на тоа што во одморените акти е 
предвидено лицето да има раководно работно ис-
куство, Судот утврди дека означените членови од 
Самоуправната спогодба и Статутот не се во соглас-
нојст со означените уставни и законски одредби. 

Врз оонова на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа Одлука. 

У. бр. 300/85 
19 март 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ГРАД СКОПЈЕ 
248. 

Врз основа на член 81 од Законот за здравстве-
ната заштита и член 21 точка 4 од Самоуправната 
спогодба за здружување н,а општинските самоуправ-
ни 4 интересни заедници за здравствена заштита на 
општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода; Центар 
и Чаир В|0 Здружена самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита на град Скопје, Собранието 
на Здружената самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град Скопје на седницата 
одржана на 21 мај 1985 година, дооделе 

С Т А Т У Т 
НА ЗДРУЖЕНАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗА-
ЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАД 

СКОПЈЕ 
\ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој статут се регулираат меѓусебните односи 

и заеднички интереси на работниците, работните лу-
ѓе и граѓаните во областа на здравствената заштита 
утврдени со Самоуправната спогодба за здружување 
јво Здружена самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита на град Скопје. 

Член 2 
Здружената самоуправна интересна заедница за 

здравствена заштита на фад Скопје (во натамошни-
от текст: Здружена градска заедница) е основаа со 

здружување на самоуправните интересни заедници за 
'здравствена заштита на општините: Гази Баба, Кар-
пош, Кисела Вода, Центар и Чаир (во натамошниот 
текст: општински заедници). 

Член 3 
Седиштето на Здружената градска заедница е во 

Скопје. 
Член 4 

Називот на Здружената градска заедница.е: Здру-
жена самоуправна .интересна заедница за здравстве-
на заштита на град Скопје. 

Член 5 
Здружената градска заедница има свој печат и 

штембил. ^ 
Печатот е тркалезен, а штембилот ''има правоа-

голна форма и на нив е испишан текстот: Здруже-
на самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита на град Скопје. 

Член 6 
Здружената градска заедница е општествено 

правно лице со права, обврски и одговорности утвр-
дени со Уставот, Законот, Самоуправната спогодба 
за здружување и со овој статут. 

Здружената градска' заедница во правниот про-
мет /со трети лица одговара со сите здружени .сред-
ства за здравствена заштита. 

Здружената градска заедница ја претставува 
претседателот, а ха застапува секретарот на Собра-
нието на Здружената градска заедница. 
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Член 7 
Дејноста на Здружената градска заедница е од 

посвоен општествен интерес. 
Здружената градска заедница својата дејност ја 

врши во согласност со самоуправните .општи акти на 
Здружената градска заедница. 

Член '8 
Работата на Здружената градска заедница е јавна. 
Во Здружената градска заедница се обезбедува 

информирање на Јавноста за работата на, нејзините 
самоуправни органи, за прашањата кои -се разгле-
дуваат и за донесените одлуки. 

Статутот и другите општи акти- на - Здружената 
градска заедница се објавуваат -во согласност со За-
конот и одредбите на ОВОЈ статут. 

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ЗДРУЖЕНАТА 
ГРАДСКА ЗАЕДНИЦА . 

. Член 9 
Здружената градска заедница ги врши правата 

и - должностите што и се доверени од општинските 
заедници и .тоа: 

(1. ја утврдува политиката .за развој на здравстве-
ната заштита, на подрачјето на градот и донесува 
планови и програми за рѕазврј на здравствената заш-
тита на подрачјето на градот; / 

2. утврдува единствено ниво и обем на 'права на 
здравствена заштита и еднакви услови за користење 

- здравствена заштита на подрачјето на градот/ 
3. во рамките на здруже,ките средства врз прин-

ципите на заемност и солидарност обезбедува мате-
ри ј,ални и други услови за усогласен развој на здрав-
ствената дејност и здравствената заштита во општи-
ните и градот; 

4. утврдува цена на здравствените услуги како 
цена на програма или дејност односно услуги во 
консултативно-шец иЈ.алистичката, болничка здравстве-
на заштита, високо диферен ци р ан а амбулантно-толи-
клиничка и * болничка здравствена заштита, здрав-
ствената заштита што ја обезбедуваат специјализи-
рани здравствени организации, итната медицинска 
помош и домашното лекување, снабдувањето со ле-
кови како и здравствената заштита надвор од 'под-
рачјето на Здружената градска заедница .во СР;М и 
СФРЈ и преку Републичката заедница во стржство; 

5. утврдува права .на парични надоместоци и тоа: 
прљаво на -надоместок на личен доход за време на 
спреченост за работа во случаи утврдени со Закон, 
право на надоместок на патни трошоци во врска со 
користење на здравствената заштита, право на .надо-

месток на трошоци за закоп и посмртна помош и 
"право на цротетички и ортотички, средства, санитар-
ни справи, забно прртетички средства, одаи, слушни 
и-други помагала; 

6. утврдува планови и програми во областа на 
народната одбрана и ги остварува правата и обрежи-
те во таа област, во согласност со Законот и планот 
за одбрана на градот. 

7. утврдува заеднички основи и мерила за (стек-
нување на доход со слободна' размена на трудот во 
областа на здравството во општините и градот; 
- .8. утврдува единствени нормативи и стандарди и 
други услов,и под кои се укажува здравствената заш-
тита; 

9. утврдува единствени стручно-медицински кри-
териуми за оценка на работната способност, како 
единствени основи за организација и работа при 
оценката за работната способност: 

10. (основа организации на здружен труд од 
здравството од заеднички интерес за градот и обез-
бедува рредства и други услови за изградба и опре-
мување на здравствени објекти и за таа намена ги 
здружува средствата со ООЗТ, со други самоуправни 
интер е ш заедници и други заинтересирани органи-
зации и заедници; 

11. обезбедува услови' за »рбавување на правно 
нормативните, аналитичко-пл,анданте, финансиските, 
статистичките и другите работи од заеднички инте-

рес, како и стручните, административните и други 
раооти во врска со работата на Здружената градска 
заедница,-

1,2. остварува и други самоуправни права.и заед-
нички потреси и интереси кои се , утврдени со са-
моуправните СИО1ШД10И за основање на општинските 
заедници, со оваа спогодба и со други самоуправни 
спогодби склучени во рамките на здружената град-
ска заедница. 

Здружената градска заедница ги врши правата и 
должностите во одбраната на земјата и општествена-
та самозаштита и е одговорна за извршување на 
задачите во областа на народната одбрана и опште-

' силената самозаштита. 
(Јстварувањето на заедничките потреби и интере-

си од став 1 на ОВОЈ член поблиску се регулираат со 
Статутот и другите самоуправни општи акти на Здру-
жената градска заедница. * 

Член 10 
' Заради остварување на правата и должностите 

од претходниот член 3 дру же ната градска заедница 
соработува со општинските заедници на здравствена 
заштита од подрачјето на Градот, Републичката за-
едница за. здравствша заштита, организациите на 
здружен труд, месните, заедници, стручните здруже-
нија во областа на здравството и другите области на 
општествениот живот. 

Член 11 
Меѓусебните односи во Здружената црадрка 'за-

едница се засноваат /Врз начелата на спогодување, до-
говарање и рамноправност на сите општински заед-

' ници на подрачјето на градот и нивно активно уче-' 
- ство во остварувањето на заедничките интереси и це-

ли во областа на здравствената заштита. 

Член 12 
Здружената градска заедница има права и об-

врски во областа на општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита и е одговорна за извршу-
вање на задачите од општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита во областа на здравствена-
та заштита. 

III. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНА, ЗАШТИТА 

Член (13 
Работниците и другите работни луѓе и граѓани 

здравствената заштита, .правата од здравствената заш-
тита, како и другите права поврзани со остварува-
њето на здравствената заштита ги остваруваат во 
Здружената градска заедница на начин и во обем 
утврден со Закон, Самоуправната спогодба за здру-
жување, овој статут и другите, самоуправни општи 
акти на Здружената ѓрадска заедница. 

1. Корисници на права од здравствената заштита 

' * а) Корисници4— работници 

Член .14 
Корисници — работници според стој 'Статут се: 
1. работници во работен однос; 
2. земјоделците кои својот труд, земјиште и 

средства на трудот ги здружиле во земјоделска зад-
- руга и во други облици на здружување на земјодел-

ците или ш здружиле со трудот на работниците и 
со општествените средства во организациите на 

_ здружениот труд во односи-на потрајна деловна со-
работка, ако месечно остваруваат личен доход нај-
малку во висина на гарантираниот личен доход; 

3. државјани на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија- кои се /во работен однос во 
странство ако не се задолжително осигурени кај 
странскиот носител на осигурување според Законот 
во земјата вр која се вработени или според меѓуна-
родна "спогодба, а имале живеалиште на територијата 
на заедницата непосредно пред засновувањето на ра-
ботниот однос во странство; 
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4. државјани на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија кои се во раоотен однос каЈ 
спрсишсжм раоо»ш давани или во Мјсгу^ародпи миши 
ла пери горивата на здружената гр,ад,ок;а заедница; 

0. к а р и м а н на нетрпи; 
6. корисници на правото на вработување според 

прописите за пензиско но и инвалидсково осигурува-
ње кои не се во работен однос -— додека ири-маат 
паричен надоместок според тие прописи; 

7. држ аш јаши на (ЈО Ц ДЈ алис ш чка Федеративна Ре-
публика Југославија кои примаат пензија или инва-
лиднина исклучиво од странскиот носител на осигу-
рување, додека престојуваат на територијата на за-
едницата, ако со меѓународен договор не е опреде-
лено поинаку. 

,шоо'Илиците од точките 1, 2, 3 и 4 од став 1 на 
овој член се сметаат како корисници и по престано-
кот на работниот однос додека примаат надоместок 
на личниот ЈЦОХОД според одредбите на ©©ој статут, 
одново според другите самоуправни општи акти на 
Здружената градска заедница. 

'Член 15 
Како корисници работници во смисла на овој 

статут се сметаат и странски државјани и лица без 
државјанство вработени на територијата на здруже-
ната градска заедница; 

1. во организации на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници; 

2. во странски фирми ади изведуваат работа на 
територијата на Здружената градска заедница спо-
ред меѓународни аиошдои. 

Здравствена заштита им се обезбедува и на чле-
новите на семејството на корисниците од став 1 на 
овој член, како и на странски државјани за време 
на школување или сточно усовршување под условите 
утврдени со Закрн,, овој статут и меѓународен до-
говор. 

Член 16 
Како корисници работници се сметаат и учесни-

ците во Народноослободителнатач војна на кои им е 
признато учество во посебен стаж во двојно траење 
без прекин до 15 мај 1945 година според прописите 
за пензиско и инвалидско осигурување, ако по друг 
основ не се изедначени во правата од здравствената 
заштита со корисниците работници. 

' Како корисници во смисла'на став 1 од овој член 
се -сметаат и учесниците во Народноошободителното 
движење во Егејскиот дел на Македонија, на кои 
(својството на учесник цм е признато според пропи-
сите за пензиско и инвалидско осигурување. 

Членовите на 'семејствата на корисниците од ста-
вовите 1 и 2 на 0!в»0јј член, како и членовите на се-
мејствата на 31агинатите и умрените учесници во На-
родноослободителната војна имаат право на здрав-' 
ствена заштита, како и членовите на семејствата на 
корисниците — работници. 

Член 17 
Како корисници — работници се сметаат и: 
,1. лицата привремено невработени додека се при-

јавуваат на надлежната самоуправна интересна за-
едница за вработување (во натамошниот текст: За-
едница за вработување) под условите утврдени со 
самоуправен општ акт на надлежната заедница за 
враб!отување; 

2. лицата на школување, стручно оспособување 
и усовршување или постдипломски студии во земјата 
и странство, кои поради ч тоа го прекинале работниот 
однос,- а за тоа време примаат стипендија; 

3/ лицата кои организацијата пред засновање на 
работен одно)С ќе ги упати како свои стипендисти 
на практична работа во друга организација заради 
стручно оспособување или усовршување; 

4.,воените инвалиди и членовите на семејствата 
на паднатите борци во НОВ и умрените воени ин-
валиди опоред пропишете на воените инвалиди; 

5. лицата на кои им е. признато својство на ци-
вилен инвалид од војната со Закон и други про-
писи; 

6. лицата корисници на основните права на со-
цијалната заштита според посебни прописи. 

На членовите на семејствата на лицата од став 
1 на ОВОЈ член им се ооезоедува правото на здрав-
ствена заштита под исти услови како и на членови-
те на семејствата на корисниците работници. 

Но исклучок од став 2 на овој член, на членови-
те на семејството на, лицата од став 1 точки 4, 5 и 
6 на овој член им се обезбедува здравствена заштита 
под условите утврдени со тие прописи. 

Член 18 
Како корисници — работници, ако .здравствена 

заштита не им е обезбедена. по друг оанов, се сме-
таат И: 

1. лицата учесници на младински работни акции 
кои според прописите за пензиското и инвалидско-
то осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност', ако раоотат најмалку шест часа дневно; 

2. лицата кои учествуваат во јавни раоотни ак-
ции организирани од опшгествено-ишлитичките заед-
ници, ако работат најмалку 6 часа дневно; 

3. лицата кои се наоѓаат на ооука и оспособува-
ње за општонародна одбрана и оезоедност и опште-
ствена самозаштита, припадниците на територијална-
та одорана и на цивилната заштита за време на 
ооука, ошшсооушње и вршење на должности; 

4. лицата кои се прогласени за врвни спортисти; 
5. лицата учесници во отстранување ла природни 

и други тешки несреќи; 
6. лицата корисници на инвалиднина според про-

писите за пензиското и инвалидското осигурување и 
тоа само во случај на потреба од лекување со врска 
со повредата или за заоолување што предизвикало 
телесно оштетување на кои им припаѓа4 право На 
инвалиднина. 

Член 19 • 
Здравствена заштита во случај на .повреда на ра-

бота и заболување од професионални водести во 
обем определен за корисниците — работници им се 
обезбедува во Здружената градска заедница и на: 

1. учениците во средното насочено ооразование 
и студентите на вишото и високото образование, за 
време траење на практичната работа во врска со 
наставата; 

2. лицата кои учествуваат на младински работни 
акции кои според прописите за пензиското и инва-
лидското /осигурување, се осигурени за случај! на 
инвалидност; 

3. лицата кои учествуваат во организирани јавни 
работни акции; 

4. лицата кои се наоѓаат на обука и ошосрбува-
ње за општонародна одбрана и .безбедност и опште-
ствена самозаштита, припадниците на територијал-
ната одбрана и на цивилната заштита, за време на 
обука, оспособување и вршење на должности; 

5. лицата кои работат помалку од_ половината "од 
полното работно време; - -

6. лицата кои се наоѓаат на стручно ошоообува-
ње или преквалификација што ги организира или 
упатува надлежната заедница ,за вработување, како 
и лицата на професионална рехабилитација или шко-
лување во соодветните организации на здружениот 
1РУД; 

7. лицата кои се прогласени за врвни спортисти; 
<8. лицата учесници.во активности при природни 

и други 'тешки несреќи и активности при противпо-
жарна заштита; 

9. лицата кои по барање на надлежните'органи 
за внатрешни работи или овластено службено лице 
ќе укажат помош на овие органи во вршењето на 
нивните должности за време на укажувањето на так-
вата помош, според соодветните прописи; 

10. лицата кои вршат повремени и привремени 
работи по основ на договор; 

11. лицата кои учествуваат во спортски натпре-
вари организирани од самоуправни организации и 
заедници, општествено-пОлитички, спортски и други 
организации. 

Член 20 
На членовите на семејствата на корисниците — 

работници им се обезбедува здравствена заштита и 
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дру гл права утврдени во согласност оо 3 атомот, овој 
статут и самоуправните општи акти на Здружената 
градска заедница и на самоуправните организации и 
заедници:. 

Како членови на семејствата на корисниците — 
работници се сметаат членовите на потесното семеј-
ство : орален другар и децата родени во брак или 
вон брак, посиноците, посвоените деца и децата зе-
мени на издржување, како и членовите на поширо-
кото семе Ј е т ) ; татко, маЈка, очув, маќеа, посвоител, 

. дедо, васа и родители на оралниот другар, ако ко-
р;И|С!п1И)̂ )0'Т ги издржува. 

На членовите на семејствата на корисниците — 
работници од член 15 на ОВОЈ статут "им се обезбе-
дува здравствена заштита додека престојуваат на 
подрачјето на Здружената градска заедница. Здрав-
ствена заштита на тие1 членови на семејствата за вре-
ме на престојот во земјата чии државјани се, може 
да се обезбеди под услови на реципроцитет, ако е 
тра предвидено со меѓународен договор. 

Здравствена заштита се обезбедува и на членови-
те на потесното семејство на југословенски државја-
ни вработени во странство, ако таквото право не им 
е обезбедено кај странскиот носител на осигурува-
њето. 

На членовите на семејствата на корисниците — 
работници им се обезбедува здравствена заштита и 
додека носителот на правото се наоѓа на отслужу-
вање на .воениот рок. 

Член 21 
Во Здружената градска заедница се обезбедува 

право на здравствена заштита и други трава во сог-
ласност ро закон и ОВОЈ статут и на: 

.1. брачниот другар на умрениот корисник — ра-
ботник или со него изедначено лице, КЈОЈ ПО смртта 
на корисникот не се здооил со право на семејна 
пензија затоа што не навртил определе,ни години 
живот, ако во моментот на смртта оил постар од 40 
години (жена) односно 55 години (маж). Ако брач-
ниот другар е помлад од 40 години односно 55 го-
дини го продолжува правото .на здравствена заштита 
додека редовно се пријавува кај надлежната заедни-
ца за вработување: 

2. разведениот брачен другар на крј со ' судска 
одлука му е определено издржување, ако 'во момен-
тот на разводот бил постар од 45 години (жена; од-
носно 60 години (маж). Брачниот другар кој во мо-
ментот на разводот бил помлад од 45 години однос-
но 60 години го продолжува правото на здравствена 
заштита според ОВОЈ статут^ ако нема работна спо-
собност според прописите за пензиското и инвалид-
ското осигурување. Разведениот брачен другар на 
кој со судска одлука не му е определено издржу-
вање, без оглед на годините на староста има право 
на здравствена заштита, доколку со судска одлука 
му се доделени- децата на - чување, о диле ду вање и 
воспитување, се додека децата примаат издршка од 
разведениот брачен другар. 

Член 22 
Децата на корисникот работник имаат право на 

здравствена заштита и по наполнување на 20 . години 
возраст, ако се на школување до крајот на школува-
њето, а .најдоцна до наполнување на 26 години,- а за 
оние што ке го прекинат школувањето поради от-
ислужување на воен рок до 27 години. 

Правото од став 1 на овој член се обезбедува и 
на децата на корисникот — работник ако: 

.1. поради болест го прекинале школувањето се 
додека поради болест траел прекинот на школува-
њето, ако го продолжиле школувањето,-

2. станат неспособни за самостоен живот и ра-
бота, во смисла на прописите за пензиското и инва-
лидското осигурување; пред да наполнат 20 години 
возраст, односно додека се на школување во смисла 
на став 1, како и став 2 точка 1 на овој член за 
сето време додека трае таквата неспособност; 

3. станат неспособни за самостоен живот и рабо-
та во смисла на прописите за ценз иско и инвалидско 

одагурување и по истекот на- времето предвидено во 
став 2 точка 2 на ОВОЈ член додека трае таквата 
неспособност, ако корисникот работник ги издржува. 

Член 23 
•Родителите .на корисникот — работник од член 

20 на овој статут како и децата земени на издржу-
вање и децата од член 22 став 2 точка' 3 на овој 
статут имаат право на здравствена заштита под усло-
вите што ги утврдува Здружената градска заедница. 

б) Корисници — работни луѓе 

Член 24 
/Корисници — работни луѓе .според овој статут се: 
|1. занаетчиите, угостителите и превозниците во 

јавниот патен сообракај,, кои врз "основа на Закон 
вршат една од овие дејности и се запишани в»о со 
Закон 'Пропишан регистар, како и брачниот другар 
на умрениот вршител на една од овие дејности, ко-
га врз основа на! закон ке продолжи со водење на 
дејноста преку стручен работодавец; 

2. писателите, ликовните уметници, ликовните 
уметници на применета уметност, сценските уметни-
ци, естрадните уметници, композиторите, музичките 
3'метници — изведувачи, филмските уметници, пре-
ведувачите на научни и литературни дела и уметни-
ците — драмски актери; 

3. лицата со навршени 20 години возраст кои ка-
ко членови на соодветни спортски организации се 
занимаваат со спорт; 

4. продавачите на печат; 
5. адвокатите запишани во именикот на адво-

катите ; 
6. носачите на багаж — членови на соодветни 

здруженија на носачите на багаж; 
7. верските службеници и 
8. другите лица кои вршат самостојна професио-

нална дејност во согласност со Закон. ч 
Децата кои по смртта на корисниците работни 

луѓе од став 1 точка 1 на овој член ке продолжат 
со водење на дуќанот, 'Односно вршење на превоз-
ничка дејност преку стручен работодавец ако не се 
здобиле со право на семејна пензија, имаат право на 
здравствена заштита како членови на семејството на 
умрениот корисник доколку пи исполнуваат условите 
од член 22 на овој статут. 

Членовите на семејството корисниците работни 
луѓе од став 1 точка 1 на овој член кои имаат струч-
на подготовка за соодветната дејност и вршат рабо-
та како единствено и главно занимање имаат право 
на здравствена заштита, како и корисниците работ-
ни луѓе од став 1 точка 1 на овој член. 

Член 25 
Члетовите на семејството на корисниците работ-

ни луѓе од член 2.4 на овој статут користат здравстве-
на заштита, како и членовите на семејството на ко-
рисниците — работници. 

в) Корисници »— земјоделци 

Член 26 
Корисниците — земјоделци се лица кои се зани-

маваат со земјоделство, сточарство или риболов ка-
ко единствено или главно занимање, како и членови-
те на нивното домаќинство без оглед на тоа дали 
имаат приходи од друга дејност, ако не им се обез-
бедува здравствена заштита по друг основ. 

Како корисници земјоделци се сметаат и /лицата 
кои своето земјиште го дале во закуп со надоместок 
односно - закупнина. 

Како домаќинство, во смисла на ставовите 1 и 2 
на овој член, се смета заедница на живеење, стопа-
нисување и користење на остварените цриходи. 

Член 27 
Како членови на домаќинство, во смисла на член 

26 став з од овој статут се сметаат лицата наведени 
во членовите 20, 21 и 22 од овој статут. 
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г) Други - корисници 

Член 28 
Здружената градска заедница може оо самоуп-

равен општ акт да г|о прошири кругот на корисници-
те на здравствена заштита. 

Члс1н 29 
Лицата на кои освен задолжителните ©идови на 

здравствена заштита не им се обезбедува здравстве-
на заштита според овој статут, можат за себе и за 
членовите на своето семејство да обезбедат здрав-
ствена заштита во согласност оа* самоуправните оп-
шти акти на Здружената градска заедница. 

Правата од здравствена заштита на лицата од 
став 1 на овој член може да ги обезбеди опште-
ствено Политичката заедница односио Здружената 
арадска заедница. 7 

2. Права од здравствена заштита 

а) Задолжителен вид на здравствена заштита 

Член 30 ^ 
На сите работни луѓе и граѓани на подрачјето 

на Здружената градска заедница им се обезбедуваат 
задолжителни видови на здравствена заштита и тоа: 

1. целосна здравствена заштита на децата и мла-
динците до 20 годишна возраст и на лицата над 65 
годишна возраст,-

2. целосна здравствена заштита на лицата над 20 
годишна возраст на кои според прописите за пен-
зиското и инвалидското осигурување ќе им се утвр-
ди загубување на работната способност се додека 
трае таквата неспособност; 

3. откривање, спречување и лекување на зараз-
ните заболувања што. подлежат на задолжително при-
јавување ; 

4. нега и лекување на душевно болни кои пора-, 
ди природата и состојбата на болеста можат да го 
загрозат својот живот и животот на другите лица 
или да ги оштетат материјалните добра,-

5. здравствена заштита на жените во воска со 
бременоста, потопувањето, мајчинството, контр ац ен-
ди јата и активностите и мерките за планирање на 
семејството; 

6. здравствена заштита на училиштата младина 
и студентите до 26 години односно 27 го1 и,ида ВОЗРАСТ 
и тоа преку: систематски прегледи и имунизација, 
заштита и лекување на забите и устата, атоотетички 
и рехабилитапиони мепжи кај оштетувањето и ано-
м а л и ј е ттд РИДОТ и слухот и кај ортопед оките анома-
лии и легћшрмитети ; 

7. спречување, рано откривање и лекување на 
мал итните заболувања, шеќерната болест, пптгрешив-
ните неври МУСКУЛ а р'нм заболувања и хем офи ли јата; 

8. бубрежните заболувања што се третираат ао 
хро^м^па дијализа: 

9. нега и лекување на алкохоличари и нарко-
мани ; 

10. Откривање, спречување и 'лекување н:а рев- • 
матска треска и нејзините компликации кај млади-
ната ло 26 годишна возраст; 

11. активности за здравствено воспитание. 

Член '34 
Обемот на правата, мерките, активностите, на-

чинот и критериумите за спроведување на задолжи-
телните вплови на здравствена заштита од член 30 
на овој статут се утврдуваат по Програма шта ја до-
несува Собранието на Републичката заеднина за 
здравствена заштита во согласност со Собранието на 
арм. 

б) Здравствена заштита во случај на повреда 
на работа и заболување од професионална 

болест 

Член 32 
На корисниците од член 14 точки 1, 2, 3 и 4, 

член 15 член 19 и -член 24 од овој статут во Здруже-
ната градска заедница задолжително им се обезбеду-
ва здравствена заштита во случај на повреда на ра-4 

бота и заболување од професионални болести и тоа: . 
1. систематски и периодични прегледи за спре-

чување и рано откривање на заболувањата од про-
фесионални болести и повреди на работа,-

2. користење на здравствена заштита и ортопед-
ски помагала, со цел за лекување и рехабилитација 
од последиците на повреда на работа и заболувања-
та (Од професионални болести; 

3. патни трошоци во врска со користење на 
здравствена заштита и рехабилитација; 

4. надоместок на личен доход за време на при-
времена спреченост за работа предизвикана со пов-
реда на работа, односно со заболување од професио-
нални болести; 

5. надоместок на трошоците за закоп во случај 
на смрт. 

Како повреда на работа и заболување од про-
фесионални болести се сметаат повредите и болес-
тите утврдени со прописите за пензиското и инва-
лидското осигурување. ' 

Член зз 
Правата од осигурувањето во случај на несреќа 

на работа и заболување од професионални болести 
им се обезбедуваат на корисниците независно од 
должината на претходното осигурување предвидени 
СО' овој статут. 

в) Здравствена заштита што самостојно ја утврдува 
Здружената градска заедница 

Член 34 
Покрај правата од задолжителните! видови на 

здравствена заштита и здравствена заштита во слу-
чај на несреќа при »работа и професионални заболу-
вања, корисниците на здравствена заштита од чле-
новите од 14 'ЕГО 18 и од 20 до 28 од овој статут 
во Здружената градска заедница остваруваат и пра-
ва од здравствена заштита што самостојно ги утвр-
дува Здружената градска заедница и тоа-. 

1. лекарски прегледи и други видови на меди- . 
цичска помош со цел за следење и проверување на 
здравствената состојба на корисниците кои работат 
на определело работно време,-

2. СТРУЧНИ 'медицински мерки за унапредување 
на здравствената состојба и спречување на заболу^ 
вања; 

3. лекарски прегледи, лекување на болвите, дру-
ги видови на медицинска помош и медицинска ре-
хабилитација, •оизвенѓ лекување со примена на при-
родни Фактори во лекувањето; 

4. превентива, нега и лекување на болни заби и 
уста; 

5. лекови, помошен материјал кој служи за упо-
треба на лекови и санитетски материјал потребен за 
лекување; 

6. заботехничка помош и забнопротетички сред-
. ства; 

7. протези, ортопедски помагала, помошни и са-
нитарни справи. 

Член 35 
Под лекарски прегледи и други видови меди-

цинска помош кои на корисниците на здравствена 
заштита им се обезбедуваат во смисла на став 1 точ-
ка 1 од претходниот член се подразбираат здравстве-
ните услуги, кои како мерки • на превентивна заш-
тита непосредно се укажуваат на_ КОР пони пите на 
нивно барање или ВРЗ -основа на програмите на оп-
штинските и Здружената градска заеднина и склу-
чениот договор со здравствената организација на 

* 
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здружениот труд за укажување здравствена заштита 
' на корисниците. 

Под стручни медицински мерки за унапредува- ' 
ње на* здравствената состојба во смисла на став 1 
точка 2 од претходниот член се подразбираат мер-
ките кои се преземаат врз основа и во рамките на 
утврдените премами на општинските и Здружената 
градска заедница, а под- стручни - медицински мерки 
за спречување на заболувањата се .подразбираат 
здравствените услуги кои на корисниците се укажу-
ваат кога се медицински индицирани, или кога се 
задолжителни според посебни "цропиои. 

Член 36 
Здравствените прегледи на работниците кои врз 

основа на посебните прописи повремено се спрове-
дуваат, пор ајди непосредната заштита на работници-
те со оглед на карактерот на работите во одделни 
организации, односно со оглед на возраста или по-
лот на вработените работници се обезбедуваат на то-
вар на средствата на општинската заедница, на на-
чин и во обем предвидени со Програмата на Заед-
ницата и склучениот договор меѓу Општинската за-
едница и здравствената организација на здружен 
труд. 

Други лекарски прегледи и стручно медицински 
м^рки од член 34 став 1 точка 1 и 2 од овој статут 
се обезбедуваат на товар на средствата на општин-
ските и Здружената градска заедница или со учество 
на корисниците во трошоците за преглед само ако 
е тоа утврдено со одлука на Собранието на Здру-
жената градска заедница а во согласност на програ-
мите за развој на здравствената заштита. 

Како здравствени прегледи во смисла на став 1 
од овој член што се обезбедуваат од .средствата на 
општинските и Здружената градска заедница не се 
сметаат здравствените прегледи што според посебни 
прописи 'задолжително се вршат: 

— на вработените во организациите во областа 
на здравството, социјалната заштита, производството 
и продажбата на животните цродукти, училиштата и 
фризерско берберските дуќани, ч 

— проверување на здравствената состојба на ра-
ботниците кои организацијата ги упатува на работа 
во странство, прегледите на работниците кои по соп-
ствена иницијатива одат на работа во странство и 
други задолжителни санитарно-хигиенски прегледи, 

— прегледите за утврдување на здравствената 
способност за работа на определени работни места 
или за извршување обврските на организацијата во 
врска со прописите на. •хигиено-техничката заштита 
(преглед на возачите на моторни возила и останати-
те лица вработени во сообраќајните организации). 

Член 37 , 
На корисниците на здравствена заштита наведе-

ни во членот 34 став 1 од овој статут им се обез-
бедуваат лекови, помошен санитетски материјал на 
товар на средствата на општинските и Здружената 
градска. заедница според утврдената листа на леко-
ви што можат да се препишуваат на товар на сред-
ствата на заедниците. 

Листата на лекови што можат да се препишу-
ваат "ић товар на средствата на заедниците се утвр-
дува со општ акт на Здружената градска заедница. 

Собранието на Здружената градска заедница мо-
же да го овласти Собранието на Републичката заед-
ница за здравствена заштита да утврди листа на ле-
кови што можат да се препишуваат на товар на 
средствата на Заедницата. 

; Член 38 
Користењето на лекови и имунизација кога иму-

низаци јата не е задолжителна, се обезбедува со 
учество на осигурените -лица во поднесувањето на 
трошоците, врз основа на општ акт на Здружената 
градска заедница. 

Член 39 
Корисниците на здравствена заштита наведени 

во член 34 став 1 од овој статут имаат право на 
протетици и ортотички средства, санитарни справи, 

забнопротетички средства, очни и слушни помагала 
утврдени 1оо самоуправните општи акти на Републич-
ката заедница за здравствена заштита. 

Во исклучителни случаи, кога постои1 медицинска 
индикација, врз основа на цредлог на колегиум од 
соодветната специјалност, лекарската комисија може 
да одобри - и ортопедско помагало кое не е наведе-
но во овој член. -

Член 40 
Индикациите за користење'на протези, забнопро-

тетички средства, санитарии- оправи, ортопедски и 
други помагала како и времето за кое се издаваат 
ги утврдува Републичката заедница за здравствена 
заштита со самоуправен општ акт. 

Член 41 
Покрај задолжителните видови на здравствен^ 

заштита, корисниците земјоделци СУД член 26 и 27 од 
овој статут остваруваат и други'права од здравстве-
ната заштита што самостојно^ги утврдува Здружената 
градска заедница и тоа: 

1. прегледи и лекување кај лекар од општа 
пракса и лекар специјалист во сите видови на амбу-
лантно-поликлиничките здравствени организации, ка-
ко и потребни лабораториски испитувања во врска 
со прегледите, 

2. стационар но лекување во сите стационари 
здравствени организации, вклучувајќи ги и специја-
листи,чките стационари, освен стационарите со при-
мена на цриродни фактори за лекување, 

3. прегледи, лекување и вајде ње заби во сите за-
боздравствени ординации вклучувајќи ја и опеција-
листичката ординација,-

4. право на превоз со кола за итна помош кога 
е тоа неопходно за пренос на болниот од станот до 
најблиската здравствена организација која може да 
му укаже потребна лекарска помош. 1 

. При користењето на правата од здравствената 
заштита од став 1 -точка 2 на овој член корисници-
те земјоделци' учествуваат во трошоците на здрав-
ствената заштита со свои средства во висина од 50% 
од договорената вредно^ на здравствените услуги. 

3. Надоместоци и други парични примања 
а) Надоместок на личен доход 1 

Член 42 
Корисниците од член 14 точки 1, 2, з џ 4, член 

15 и член 24 имаат право на надоместок на личен 
доход за време на привремената спреченост за ра-
бота поради болест, повреда, медицинско испитување, 
доброволно давање на крв, ткиво и органи, негу-
вање на болен член на потесното семејство, неопход-
но придружување на болно лице упатено на преглед 
шри лекување во друго место, изолирано заради спре-
чување на зараза, отсуство поради бременост и поро-
дување (во натамошниот текст: надоместок на личен 
доход). 

Надоместокот на личниот доход од став 1 на 
овој член припаѓа од првиот ден на опременоста за 
работа и тра^ за целото време додека трае спрече-
н о с т а се исплатува само за деновите за кои се 
остварува личен доход според прописите за работни 
ОДНОСИ. - V 

Член 43 , 
Корисниците— земјоделци имат право на надо-

месток на личен доход за време на привремена спре-
ченост за работа во случај на доброволно давање 
на крв, ткиво и органи' и изолираност заради спре-
чување на зараза. 

Член 44 . 
На корисниците, кај кои спреченост за работа 

настапила додека се наоѓаат на неплатено отсуство, 
им'припаѓа надоместок на личен доход само по ис-
текот .на исплатеното отсуство, ако за тоа време 
се уште постои спреченост за работа. 

^ Член 45 
Привремената ^неспособност за работа трае се 

додека надлежниот лекар .односно лекарската коми- ^ 
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сија не утврди дека е воспоставена работната спо-
собност, а во - секој случај престанува од денот на 
правосилноста на решението со кое е утврдено пос-
тоење на инвалидност. 

На корисниците кај кои врз основа на наод, 
оценка и мислење- на 'Првостепената инвалидска ко-
мисија е утврдено постоење на инвалидност, надо-
местокот на лич1Ниот доход се исплатува се до дра 
ВОШЛНЃОСТЅЃ на решението за - утврдување на инвалид-
носта. 

Член 46 
Ако* привремената неспособност за работа од 

иста болест или повреда на работа трае 12 месеци 
непрекинато или 18 месеци со прекини во. период од 
24 месеци или 18 месеци во случај на заболувања од 
малигни заболувања и ТБЦ, а корисникот е на ле-
кување и под , контрола - на АТД, лекарот е должен 
да го упати корисникот на инвалидска комисија за-
ради оценка на постоење ца инвалидност во смисла . 
на прописите од инвалидското осигурување. - ' 

По исклучок, во случај на малигни заболувања, 
ТБЦ и тешки повреди врз основа на оценка и-мисле-
ње на лекарската комисија, може да се одложи упа-
тувањето на корисникот на 'инвалидска комисија и 
преку рокот утврден во претходниот став, а најдол-
го до 24 месеци на непрекината спреченост за работа. 

Со самоуправна спогодба меѓу -Здружената град-
ска заедница и Самоуправната интересна заедница., 
на пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија се уредуваат меѓусебните- односи во врска 
со упатувањето на работникот на оценување на ра-
ботната способност и инвалидност. 

Член 47 
На- предлог на лекар поединец, лекарската ко- * 

мисија во текот на лекувањето на корисникот кој 
прима надоместок на личен доход може да одреди 
корисникот за определено време да работи со скра-
тено работно време на своето работно место докол-
ку утврди дека неговата здравствена состојба е по-
добрена и дека ра_ботата би била корисна за воспос-
тавување на целосна работна способност. 

Скратеното работно "време може да изнесува-нај-
малку 1/2 од полното работно време, а работата со 
скратено работно време може да трае најмногу до 1 
година. - - - - -

Член 48 
На корисникот кој поради одредено лекување 

или медицинско испитување бил спречен да работи 
извесно време .во текот на работниот ден, му припа-
ѓа надоместок на личниот доход сразмерно на делот 
на времето поминато вон работа и работно време 
за кое -корисникот е вработен. 

На корисникот што во текот на работното време 
побара лекарска помош која м(ожел да ја користи и 
вон работното време, »е му припаѓа надоместок, 
место личен доход,, освен ако лекарот потврди дека 
барањето на таква помош во текот на 'работното 
време било оправдано. 

Член 49 
Надоместокот на личниот доход за време на 

спреченост на работа поради нега на болен член на 
потесното семејство припаѓа под услови: 

1. замолениот член на потесното семејство да 
има право на здравствен,а заштита, 

2. избраниот лекар да утврди потреба и одреди 
негување на заболениот член на потесното семејство, 

3. замолениот член на потесното семејство да 
живее во заедничко домаќинство со корисникот на 
здравствената заштита, 

4. корисникот да нема други членови на дома-
ќинството кои би можеле да го негуваат заболениот 
член на потесното семејство постар од 7 години, 

5. замолениот "член на потесното семејство да не" 
можел да биде сместен во стационарна здравствена 
организација или по мислење на лекарот или лекар-
ската комисија соодветното лекување да може да се 
спроведе во станот на замолениот. 

Член 50 - . 
Надоместокот- на личниот доход за време, на 

спреченост за работа поради нега на болен член на 
потесното семејство под условите утврдени во прет-
ходниот член припаѓа: 

1. за дете помладо од 1 родина за целото врем° 
на спреченост за работа, ~ 

2. за другите членови на семејството постари од 
1 и помлади од 15 години, најдолго 15 дена, 

3. за членовите на семејството постари од 15 РО-
ДИНИ, како и во случај на пега на брачен другар — 
пор осилка, најдолго до 7 дена. 

По претходна оценка на лекарката комисија 
надоместокот на личниот доход за време на 'Спре-
ченост за работа поради нега на болен член на. 
потесното семејство припаѓа и преку роковите' утвр-
дени .од претходниот став и тоа:' 

1. за нега на член на потесното семејство пос-
тар од 3 години, а помлад од 15 РОДИНИ, преку 
15 дена, а најдолго до 60 дена без прекин, 

2. за нега. на член на потесното семејство пос-
тар од 15 РОДИНИ, преку 7 дена, а најмногу до 30 
дена без прекин, „ ' 

3. за нега на брачен другар — породила преку 
7 дена најмногу до 15 дена. ' -

Член 51 
На корисник кој непосредно пред да му прес-

тане својството на работник во здружениот труд или 
друго својство по основ на кое е корисник, ако го 
исполнувал условот на претходно осигурување му 
припаѓа право на надоместок на личниот доход по 
овој статут, ако привремената неспособност за ра-
бота настапила во рок од 30 дена од денот на прес-
танокот на тоа својство. 

За остварување на право условено со претходно 
осигурување, потребно е корисникот да бил осигу-
рен најмалку 9 месени без поегсин или 18 месеци 
со прекини за последните две РОДИНИ. 

Во време на претходно осигурување се сметаат 
периодите навршени пред "настапувањето на опреде-
лени околности, односно случаи врз основа на кои 
се здобиваат определени права и тоа во својство 
на -КОРИСНИК на здравствена заштита од член 14, 17 
и 24 од овој статут1. 

Член 52 
На КОРИСНИКОТ од- член 42 од овој статут не му 

припаѓа, оглинено ќе му се запре исплатата на надо-
местокот на личниот доход за време на привремена 
спреченост ^а надига ако: 

1. свесно ја предизвикал неспособноста зд ра-
бота, 

>2. намерно го спречил оздравувањето, односно 
оспособувањето за работа, 

3. неоправдано не се јавил на определен лекар-
ски или комисиски преглед, 

4. за време на привремената спреченост за рабо-
та остварува личен доход односно приходи за врше-
ње на стопански или други дејности, 

5. неоправдано не се подложи на определено ле-
кување освен ако за тоа не е потребна согласност 
предвидена со овој статут или ДРУГИ прописи и до-
дека не постапи по дадените налози. > 

На корисникот не му припаѓа надоместок на ли-
чен доход од денот кога ќе се УТВРДИ околноста од 
став 1 -на овој член па се додека тие околности 
траат. 

Член 53 
Ако се утврди постоење на околностите од чле-

нот 52 став 1 точка 2, 4 и 5 од Статутот, организа-
цијата односно- заедничката Стручна служба која вр-
ши исплата на надоместок на личниот . доход ќе ја 
запре исплатата на надоместокот. 

Се смета дека во смисла на' член 52 став 1 точ-
ка 2 и 4 од овој статут постои намерио спречување 
на оздравување односно оспособување за работа или 
вршење на занаетчиска и друга -стопанска дејност, 
кога се у т о ли дека КОРИСНИКОТ на кој лекар ное ли-, 
нец му одобри лекување со нел за лекување, работи 
на ДРУГО место или во своето домаќинство ча друг 
или ист исплатувач на личен доход, или работи на 
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овој или друг земјоделски имот, 'шии кога се утврди 
дека на друг начин спротивен на упатствата на ле-
карот го спречува своето оздравување и оспособува-
ње за работа. , 

Запирање на исплатата на надоместокот на ли-
чен доход се врши врз основа на сознание и утвр-
дување на постоењето на околностите од член 52 од 
овој статут од страна на овластено лице на Стручна-
та служба за вршење контрола односно овластен 
орган на организацијата на здружениот труд на чиј 
товар се исплатува надоместокот или врз основа на 
мислење на лекарот поединец кој дал оценка за 
работната способност на корисникот. 

Член 54 
Контрола на користењето на боледувањето вр-

ши заедничката Стручна служба на општинските и 
Здружената градска заедница односно овластен ор-
ган во организацијата на здружен труд. 

Заедничката Стручна служба врши контрола на 
користењето на боледувањето во случаите односно 
за времето за кое надоместокот на личниот доход 
се обезбедува на товар на средствата на Здружената 
градска заедница. Стручната служба може да врши 
контрола на користењето на боледувањето по барање 
на организациите на здружениот труд за времето на 
кое надоместокот на личниот доход се обезбедува 
на товар на нивните .средства. 

Контрола на користењето на боледувањето се 
врши во текот на боледувањето, а по завршување на 
боледувањето по претходна одлука на Извршниот 
одбор на Собранието на Здружената градска заед-
ница. 

Член 55 
Крга овластеното лице во вршењето на контро-

лата утврда постоење на фактите -од членот 52 став 
1 точка 2, 4 и 5 од овој статут ќе издаде 'наредба 
за запирање на исплатата ца надоместокот на лич-
ниот доход. 1 

Наредбата од став 1 - на овој член овластеното 
лице ја издава писмено во 2 примероци од кои еден 
се врачува на корисникот, а еден на Стручната 
служба односно организацијата на здружениот труд 
како,. исплатувач на надоместокот на личниот доход. 
Кон наредбата се црилага извештајот' на овластеното 
лице. ^ 

Наредбата за запирање на исплатата на надо-
местокот на личниот доход е извршна. 

Член 56 
Корисникот на кој со наредба му е запрена 

исплата на надоместокот на личниот доход може 
во рок од три дена од денот на приемот на наред-
бата да бара од Стручната служба на Здружената; 
градска заедница односно од организацијата на 
здружениот труд со решение да ја воспостави за-
прената исплата на надоместокот на личниот доход. 

Овластеното лице кое ја издало наредбата е 
должно таквото барање, ако е поднесено при изда-
вањето на наредбата да го достави на Стручната 
служба, односно организацијата на здружениот труд 
заедно со својот извештај и наредба за запирање 
на исплатата на надоместокот на личниот доход. 

Решението по барање од претходниот. став се 
донесува по прибавено мислење на лекарот поеди-
нец кој ја дал оценката за работната способност 
на корисникот, односно за прибавено^ мислење на 
лекарската комисија. 

б) Основица и износи на надоместокот 

Член 57 
Основицата за надоместок на личниот доход 

на корисниците — работници за време на привреме-
на спреченост иди отсутност од работа во случаите 
од член 42 став 1 од овој статут ја сочинува про-
сечната аконтација на личниот доход остварена во 
последните три месеци пред настапувањето на слу-
чајот поради т ј се стекнува право на надоместок, 
а за корисниците — работам луѓе износот на лич-

ниот доход кој е утврден како основица за плаќање 
на средства за здрав|ствена заштита во тековната го-
дина. 

Ако корисникот во последните три месеци не 
остварил личен доход, односно нема утврдена осно-
вица за плаќање на .средства за здравствена заштита, 
основицата за надоместок на личен доход ќе му се 
утврди од аконтацијата на личниот доход утврдена 
со самоуправен општ акт на самоуправната органи-
зација или заедница во која е вработен, односно од 
аконтацијата на основицата според која плаќа сред-
ства за здравствена заштита. 

Член 5(8 
АКО привремената спреченост или отсутност од 

работа траела подолго од 6 месеци основицата за 
надоместокот на личниот доход се усогласува со 
порастот на личниот доход во организацијата во те-
ковната година во однос на личниот доход остварен 
во тримесечник^1 период кој е земен при утврдува-
њето на надоместокот на личниот доход, односно 
со порастот на основицата за плаќање на- средства-
та за здравствена заштита, а ако престанал работ-
ниот однос, односно вршењето на самостојната деј-
ност основицата на надоместокот на личниот доход 
се усогласува со просечниот пораст на личниот доход 
вр градот во теков,ната година. 

Член 59 
Зголемувањето на основицата за надоместокот од 

претходниот член го врши заедничката Стручна 
служба но службена должност, врз основа на при-
бавени^ докази за исполнување на пропишаните 
услови. 

Член >60 
Висината на надоместокот на личниот доход 

на корисниците — работници за црвите 30 дена 
спреченост за работа ја утврдува самоуправата ор-
ганизација и заедница во која се вработени, а над 
30 дена за корисниците — работници и корисниците 
работни луѓе здружената градска заедница. 

Член 61 
Висината на надоместокот на личниот доход на. 

работниците вработени кај работните луѓе (во ната-, 
мошниог текст: работодавци) за првите 30 дена'спре-
ченост за работа ја утврдува Здружената градска 
заедница согласно со колективниот договор за пра-
вата и обврските од работен однос на работниците 
на работа кај работодавците. 

Член 62 
Надоместокот на личниот доход се »определува 

најмалку во висина од 70% од основицата за надо-
месток на личниот доход, но не помалку од износот 
на гарантираниот личен доход утврден со Закон. 

Член 63 
Надоместокот на личниот доход изнесува 1ОО,0/о 

од1 основицата на надоместокот за време на привре-
мена спреченост за работа предизвикана со повреда 
на работа, со заболување од професионални болести, 
за време на отсуство поради бременост и породу-
вање, отсуство поради давање на крв, ткиво и орга-
ни и кога лицето е одредено како придружник на 
болно лице упатено на лекување или лекарски пре-
глед во друго место. 

Член 64 
Надоместокот на личниот доход може* да се 

утврдува и (поинаку доколку е тоа предвидено со по-
себни прописи. 

Член 65 
Недоместокот на личниот доход за време на 

привремената спреченост за работа за првите 30 де-
на го исплатува самоуправната организација и заед-
ницата, односно корисниците — работни луѓе за се-
бе и за работниците вработени кај нив, а над 30 
дена Здружената градска заедница. 
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Член бб 
Надоместокот н,а личен доход се "исплатува на 

товар на здружените средства во Здружената град-
ска заедница од првиот ден на спреченост за рабо-
та во случете на: бременост и породување, нега на 
болно дете до една Година возраст, нега 'на болно 
дете до 3 години возраст, кога родителот, односно 
оошдателот или лице кое го негува детево р а б о т и 
со скратено работно време по прописите за работни 
односи, придружување на болно лице упатено на 
преглед и лекување во друго место, изолирање за-
ради спречување на зараза, доброволно давање на 
крв, ткиво и органи,. 

(Надоместокот на -личниот доход од првиот ден 
на спречено ста за работа го исплатува Здружената 
градска заедница и на работниците вработени во 
заштитните работилници и на корисниците земјодел-
ци за случаите утврдени во член 43 од овој статут. 

Член 67 
Надоместокот на личниот .доход, нпр во случаите 

на спреченост за работа утврден со одаој статут се 
остваруваат на товар на средствата на Здружената 
градска заедница, изнесува: 

а) на корисниците кои ги 'исполнуваат условите 
на претходно осигурување 

,,1. 80°/о од обновата за надоместок почнувајќи 
од 31 ден до ~ 60-от ден на спречшоста за работа, 

2. 90°/о од основата за надоместокот почнувајќи 
од 61 ден на спречената За работа па се додека 
трае таквата спреченост,-

)б) на корисниците кои не го исполнуваат усло-
вот за претходно осигурување: 

,1. 70% од основата за надоместокот почнувајќи 
од 31 до 60 ден на спреченост за работа, 

2. 80% од основата за надоместокот од 01 ден 
на спрече,нрета за работа па се додека трае таквата 
спреченост; 

в) во случаите на спреченост, за работа поради 
нега на болно дете до 3 годишна возраст: 

1. 80% од основата за надоместокот на првите 
60 дена, . 

2. 90% од основата за надоместокот почнувајќи 
од 6,1 ден па до крајот на спрече носта за работа ; 

г) 90°/о од обновата за надоместокот П10чнувајќи 
од 31 ден па се додека трае таквата спреченост без 
•шиед на условот на претходно осигурување, за ко-
рисниците вработени во Заедницата на заштитните 

работилници на СРМ' и нејзините членови, заштитни 
работилници, заводи, центри, заштитни погрни и дру-
ги организации за професионална рехабилитација и 
вработување на инвалидни лица. 

Член 68 
Вр случаите на спреченост за работа за првите 

30 дена, кога надоместокот на личниот доход се ос-
тварува на товар н а ' средствата на работодавецот, 
висината на надоместокот изнесува: 

1. 80% од основата за- надоместок на корисни-
ците к|ои го исполнуваат условот на претходното 
осигурување, 

2. 70% од основата за надоместокот на осигуре-
ниците кои не ги исполнуваат условите од претход-
ното осигурување. ' ' 

Член 69 
На корисник,, кој по овој статут остварува право 

на надоместок на личниот доход за времето на ле-
кување во стационарна здр'авств1ена или друга спе-
цијализирана здравствена организација во која има 
обезбедено шесту в ање и .исхрана, му се намалува 
износот на надоместокот на личниот доход и тоа за: 

1. 20% ако нема членови на семејството кои по 
овој статут се корисници како членови на семеј-
ството на корисникот, 

2. 10% ако корисникот има еден член на семеј-
ството. 

Надоместокот на личниот доход намален според 
став 1 од оиој член, не може да биде помал од за-
гарантираниот личен доход утврден со посебен про-
пис. 

Одредбите од став 1 и 2 на овој член се одне-
суваат и на корисниците кои за време на извршува-

њето на мерките за безбедност се сместени во ус-
танови за чување и лекување. 

Член 70 
На корисниците, кои за4 време на привремената 

неспособност'за работа, работат со скратено работ-
но време им припаѓа дел од надоместокот на лич-
ниот доход во износ сразмерен на времето помина-
то вон работа во однос на полното работно време. 
Доколку личниот доход остварен за време на скра-
теното работно време е помал од соодветниот дел 
на^ надоместокот кој би му припаѓал за тоа време 
ако не работеле, им припаѓа и надоместок во (висина 
на таа разлика. < 

На кориш икот кјојј во периодот .на работе њетс 
бо скратено работно време користи годишен одмор, 
му припаѓа соодветен дел од надоместокот на лич-

. илот доход од став 1 .на овој член и за време 'на 
користењето на годишниот одмор. 

Член 71 
На корисникот отстранет од организација во 

која е вработен во случај предвиден со Законот или 
ставен во притвор' или истражен затвор му се ис-
платува 1/3 од надоместокот на личниот доход од-

~ носно 1А2, ако има членови на семејството кои ги 
> издржува. 

• На корисникот од став 1 на овој член врз ос-
нова на правосилна одлука донесена во постапка 
за утврдување на повреда на работната обврска се 
врати во организацијата, одморно кој биде пуштен 
од притвор или истражен затвор затоа што постап-
ката против него со правосилна одлука е запрена, 
или затоа што со правосилна одлука е ослободен 
од обвинението, или обвинението ' е одбиено1, но ' не 
поради ненадлежност на судот, ќе му се исплати 
запрениот дел на надоместок на' личниот доход. 

На корисникот кој за време на спреченост за 
работа стапи на издржување на казна затвор или 
строг затвор му се запира .исплатата на надоместо-
кот (на личниот доход со * денот на отпочнувањето 
со издржување на казната. 

Член 712 
На корисникот кој во рок од 30 дена од денот 

на заклучувањето на боледувањето стане повторно 
привремено неспособен за работа од-иста болест, 

. повторното боледување му се смета како продолже-
ние на поранешното боледување, како по однос на 
основата и височината на надоместокот на личниот 
доход,, така и по од!но|с на обврските на Заедницата 
за исплата на тој надоместок. 

Член 73 
На корисниците на кои со посебни прописи им 

е обезбедено бесплатно користење на здравствена 
заштита во (случаите кога им припаѓа надоместок 
на личниот доход по овој статут, основата и виси-
ната на надоместокот се утврдува .според тие про-
писи. 

Средствата за покривање 'на разликата помеѓу 
износот на надоместокот на личниот доход што им 
припаѓа на корисниците по овој статут и износот 
на надоместокот остварен по посебни прописи, Здру-
жената градска заедница ги обезбедува од средства-
та наменети според посебните прописи за заштита 
на лицата од став 1 на овој член. , -

Воените инвалиди кои имаат својство на корис-
ници по овој. статут - ги имаат сите права утврдени 
со Статутот и другите општи акти на Здружената 
градска заедница. 

Член .74 1 

На корисник кој работи кај југословенските ор-
ганизации" во странство или во домаќинствата на 
тие осигуреници, односно корисниците вработени во 
меѓународните организации (член 14 став 1 точка 
4), како и корисниците упатени во странство поради 
вршење на определени работи или задачи, или по-. 
ради стручно усовршување, им припаѓа за време на 
спреченост за работа личен доход односно Дневница 
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ил|и стипендија додека се наоѓаат во (стр,арство од-
носно надоместок на личен доход додека се (наоѓаат 
на територијата на СФРЈ. 

Исплатата на личниот доход, дневницата однос-
но стипелдиЈата ја вршат на товајр на своите сред-
ства организацијата или работодавецот кај КОЈ ко-
рисникот од став 1 на ОВОЈ- член е вработеа односно 
од КОЈ прима ^стипендија. Ло исклучок; на корисни-
кот- вработен во СВОЈСТВО на ку (Кн а помошничка лич-
ниот доход за првиот месец го исплатува работо-
давецот од своите средства, а ноше 'тоа исплатата 
се врши на товар на средствата на Здружената град-
ска заедница, надоместокот на личниот до&од на 
корисниците од став 1 на овој член додека се нао-
ѓаат1 на територијата на" СФРЈ се исплатува на то-
вар на средствата на Здружената градска заедница. / 

На корисниците кои се на работа во 'странство 1 

врз основа на меѓународна спогодба им припаѓа на-
доместок на личен доход додека се наоѓаат во 
странство на товар на средствата на Здружената 
градска' заедница ако за тоа време со 'спогодбата 
не им е обезбеден надоместок од странскиот рабо-
тодавец. .. * , 

На корисниците кои стапиле на работа во стран-
ство врз основа на меѓународна спогодба кај стран-
ски работодавец, а кои се осигурени по ОВОЈ статут 
им припаѓа за време на .спречено ста за работа надо-
месток на личниот доход на товар на средствата на -
Здружената градска заедница, само додека се нао-
ѓаат во Југославија. 

На корисниците од став 1 до 4 од овој член 
кога им припаѓа надоместок на • личниот доход, ос-
новата за надоместокот ја чини износот на основи-
цата која служи за пресметување и плаќање на при-
донесот за здравствена заштита на подрачјето на 
Здружената градска- заедница. 

Член ,75 
Надоместокот на личниот доход за време на от-

суство пор,ади бременост и породување изнесува 
100°/о од основата за надоместокот утврдена (според 
члјен 57 од овој статут, без оглед на траењето и 
претходното осигурување. 

Надоместокот на личниот доход од став 1 на 
овој член припаѓа на корисвик-жена' за сето' време 
на отсуството поради бременост и породување и 
не се намалува во смисла на членот 69 од овој ста-
тут за времето додека се наоѓа во здравствена орга- -
ншација на здружениот труд во кеја има сместу,ва-
ње и исхрана. 

Член 76 
Во 'случај на мртвороден дете или ако детето 

умре пред истекот на породилното отсуство корис-
никот жена има право на користење - на отсуство 
поради бремено^ и породув,ање во траење што 
според мислење на лекар е потребно за да се за-
крепне од породувањето и .психичката состојба пред-
извикана од загубата на детето, но не подолго од 
времето утврдено со прописите за работните односи. 

.Во .случај .на предвремено породување надомес-
токот на личниот доход но породувањето не може 
да се исплатува за време подолго од времето утвр-ч 
дејно со прописите за. работни односи. 

Член: 77 
На корисник жена и припаѓа надоместок на лич-

ниот доход за време на отсуство од работа поради 
бременост и поредување и по престанокот на свој-
ството на работник во здружениот труд односно дру-
га дејност, ако почетокот на опременоста за работа 
поради бременост и породување настапи: 

|1. пред истекот на 'Времето за кое според оп- . 
штиот акт на организацијата, работничката била 
должна однеше имала право да остане на работа по 
соопштувањето на својата' намера да истапи од ор-
ганизацијата односно по одлука за престанок .на 
работата на работникот во работната организација. 

2. во рок од 30-ден а ОД денот на .престанокот на 
својството на работник во здружениот труд, односно 
друга дејност, ако во тој рок се пријави на над-
лежната заедница за вработување. 

Член 78 
'На корисникот' жена и припаѓа надоместок на 

личен доход за врерие на бременоста и породување 
во случаите и гцод условите предвидени во членот 
74 од ОВОЈ статут. Надоместокот на личниот доход 
се исплатува на товар на средствата на Здружената 
градска заедница доколку с е исп о т е т и условите од 
членот 74 по , однос, на местото на престојувањето. 

Член 79, • 
Право на надоместок на личен доход во случај 

на отсуство о)д работа под еднакви услови, што има 
жена во случај на отсуство од работа поради бреме-
ност и породување, остваруваат и други лица за кои 
правјото на отсуство и условите за остварување на 
тоа право се утврдени со законските прописи за 
работните однеси: 

' Член 80 
Висината на надоместокот за привремена спре-

ченост за работа на корисниците земјоделци во 
смисла на член 43 од овој статут ја утврдува Со-
бранието на Здружената градска заедница во поче-
токот на годината со посебна одлука. 
г 
* 

в) Надоместок »а трошоците за превоз и на 
дневните трошоци 

Член 8,1 1 . 
• Корисниците на здравствена заштита освен ко-

рисниците од член 2)6 и 27 од овој^ статут имаат 
право на надоместок ца патни трошоци кога.-

1. од лекарската комисија на Здружената град-
ска заедница или друг надлежен орган утврден со 
Самоуправната спогодба склучена помеѓу Здружената 
градска заедница и здравствена организација се упа-
тени надвор од подрачјето на Здружената градска 
заедница заради користење на правата од здравстве-
ната заштита, 

2. заради користење на правата од здравстве-
ната заштита патувале од местото на вработувањето, 
односно од местото на живеењето во - кое нема ле-
кар, до најблискиот лекар или здравствена органи-
зација на здружен труд во друго место. 1 

Член 82 
'Надоместокот на патните трошоци што им при-

паѓа на корисниците по одредбите на овој статут 
опфаќа: - ѓ / 

1. надоместок на трошоци за' превоз, 
2. надоместок на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патувањето и престојот во друго 
'место. 

Член 83 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-, 

храна и сместување за време на патување' и престој 
во друго место вон подрачјето на Здружената град-
ска заедница се утврдува со општ акт на Здруже-
ната градска заедница. 

.Надоместокот од претходниот став изнесува: 
1. 100% од утврдениот износ за патување и прес-

тој кое не е пократко од 12 или подолго од 24 
часа, 

2. 50°/о од утврдениот износ за патување и пре-
стој кое не е пократко од* 8 или подолго од 12 
часа. 

Децата членови на семејството на корисникот 
до навршени 7 години имаат право на 50°/о од виси-
ната на надоместокот од претходниот став. 

Член 84 
Надоместокот на трошоците за цревоз се приз-

нава во висина на трошоците за патување по нај-
кратката релација и по основната тарифа на ре-
довните средства за превоз во јавниот /сообраќај. 

Во зависност од здравствената! состојба на ко-
рисникот, должината на патувањето и други окол-
ности лекарската комисија може да одреди и пои-
наков начин на превоз. 
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Превез ср к|ола за итна* помош м,оже да се 
одобри само во случај кога превозот со други пре-
возни средства не е возможен со оглед на итноста 
на .случајот и здравствената (состојба на осигуреникот. 

Член 85 \ ' 
Корисникот на здравствената заштита има пра-

во на надоместок на трошоците за превоз и кога 
превозот е извршен поради прием, испраќање или 
преместување од една во друга организација на 

-здружен труд со констатација на лекарот дека пре-
возот на корисникот е медицински оправдан. 

Одредбата од став 1 ка овој член се применува 
и кога корисникот на кого здравствената заштита 
му се обезбедува во странство ^о смисла на член 
20 од овој1 статут, се превезува од странство со тоа 
што мише ње за потребата од таков пре воз дава 
лекарската комисија или установата во која корис-
никот се лекува. 4 ' 

Член 86 ~ , 
Надоместокот на патните троџшци му припаѓа 

и на придружникот на корисникот, ако по одена 
на лекарската комисија се утврди дека на корисни-
кот упатен на лекување или лекарски ^ преглед во 
друго место му е потребен придружник за време 
на патувањето и престојот. 

'Ако на лекување или лекарски преглед се упа-
туваат во друго место деца на корисникот или дете 
кое корисникот по зел на издржување, се смета 
дека придружник е потребен, ако детето е помладо 
од 15 години, доколку не е обезбеден стручен при-
дружник. , , 

г) Надоместок на трошоци за закоп ц посмртна 
помош • 

Член 87 
Ш корисниците од чДен 14—»1,8 и 24 од овој 

статут во случај на смрт на член на семејството 
им припаѓа надоместок на трошоците за закоп, а 
на членовите на семејството во случај на смрт/ на 
корисник, надоместок на трошоците 'за закоп и 
посмртна помош. 

Член1 88 
Надоместок на трошоците за закоп припаѓа на 

секој кој ќе изврши закоп на умрен корисник. 
Надоместокот на трошоците за закоп припаѓа 

и во слу чај. на смрт на член на семејството на ко-
рисникот на кој здравствената заштита се обезбедува 
додека корисникот се наоѓа на отслужување на вое-
ниот рок. 

Член (89 
Висината на надоместокот 'на трошоците за за-

коп ја утврдува Собранието на Здружената градска 
заедница со одлука во зависност од возраста на 
корисникот и движењето на трошоците во вр|ска со 
погребот. 

Надоместокот на погребете трошоци за корис-
ник умрен и закопан надвор од местото на постоја-
ното живеење, се определува и исплатува,во висина 
на надоместокот определен според местото на заку-
пот, ако Ша за корисникот е ' поповолно. 

Надоместокот на троипоците за закоп на корис-
ник умрен за време на престој во странство се ̂ опре-
делува во височина на неопходно потребните тро-
шоци за закоп во земјата во која корисникот умрел. 

Височината на неопходните трошоци за закоп 
од претходниот став ја оценува Стручната служба 
на Здружената градска , заедница, земајќи го во 
предвид прикаченоно мислење од дипломат)ско-кон-
зуларното претставништва на СФРЈ во таа земја. 

Члдн 90 
Надоместокот на трошоците за превоз на телото 

на починатиот корисник кој претходно е упатен 
на лекување во здравствена организација надвор од 
подрачјето на Здружената градска заедница во зем-
јата и странство се определува и исплатува во виси-
на на стварно направените трошоци'. 

| # 'Член 91 
Во случај на смр-ѓ на корисникот, на членовите 

на неговото семејство кои се корисници на здрав-
ствена заштита „според овој статут им припаѓа (пос-
мртна помош во височина на еднократен износ на 
основата на надоместокот на личниот доход, однос-
но едномесечната последна пензија, материјалното 
Обезбедување или привремениот надоместок при што 
се зема предвид и заштитниот додаток што се ис-
платува со пензијата како и додатокот на инвалид-
носта што се исплатува со инвалидската пензија по 
прописите на пензиското и 'инвалидското осигуру-
вање. 

4. Права и должности во остварувањето на 
здравствена заштита ; 

'7 
Член 92 

Правата од здравствена заштита можат да се 
остваруваат со стекнување својство на корисник на 
здравствената заштита и најдоцна 30 дена но прес-
танувањето на тоа својство. 

СВОЈСТВОТО на корисник го утврдува Здружената 
градска заедница врз основа на пријава што ја' под-
несува самоуправната организација и заедница, рабо-
тново децот, 'корисниците — работни луѓе,, корисни-
кот земјоделец и други корисници на здравствена 
заштита, како и органите и организациите за корис--
ниците за кои обезбедуваат средства за здравствана 

" заштита според овој статут. , 
За лицата на кои им се обезбедуваат задолжи-

телни видови на̂  здравствена заштита, < а немаат свој-
ство на корисник на здравствена заштита според 
овој статз'т, пријава поднесува општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на здравството: 

- Ако пријавата од став ,2 на овој член ќе се под-
несе, - корисникот на здравствена заштита може да 
бара од Здружената градска заедница со решение 
да му го утврди својството на корисник. 

Својството на корисник на здравствена заштита 
се утврдува ао издавање на здравствена' легитимација' 
што ја издава Здружената градска заедница. 

Образецот и формат^ на здравствената лепити^ 
мација ги пропишува Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена" заштита. 

Член 03 
, 'Здружената градска заедница води евиденција 

за остварувањето на правата од здравствената заш-
тита и на правата (на (надоместокот на личен доход ,. 
и други парични надоместоци. 

Евиденцијата од став 1 на овој член, обрасците 
како и начинот на нејзиното водење и користење ш 
утврдува Републичката Самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита. 

Член 94 
Какјо ден »а стекнување на својство на корисник 

за остварување на правото од здравствената зашти-
та и другите права од здравствената заштита, се 

. смета и денот на поаѓањето на пат поради стапува-
ње на работа односно должност. 

На корисникот кај кого поради болест или не-
среќа настапила привремена спреченост за работа 
за времетраењето на својството на корисник, се- про-
должува лекувањето по престанокот на својството 
на 'корисник се додека трае спреченоста за работа 
поради таа болест. односно несреќа. 

На корисникот кој .се пријавува во. надлежната 
заедница за вработување, ако ја одбие работата што 
му е понудена, а која одговара на неговата стручна 
квалификација и физичка способност му престанува 
прав1ото на здравствена заштита со денот на право-

> силно|ста на решението за упатување на понудената 
работа. 

Член 9:5 
Здравствената. заштита /се обезбедува по овој 

статут и. за време на извршување на мерките, за 
безбедност со упатување на корисникот во установа 
за лекување и негување и тоа се додека корисникот 
има СВОЈСТВО на корисник по овој статут. 
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Иа корисникот кој се наоѓа на издржување каз-
на затвор или строг затвор, не му се обезбедува 
здравствена заштита по ОВОЈ статут. 

Член 96 
-Временските периоди, кои корисниците ги поми-

нале во здружен труд во една или повеќе органи-
зации до вкупното работно време пократко од пол-
ното рамото време се пресметува така што вкуп-
ниот орој на чадовите во таквата работа во опре-
делени периоди се ~ пресметува на полно работно 
време. 

На корисниците на правата на професионалната 
рехабилитација и вработување според прописите за 
инвалидското осигурување,. работата со скратено ра-
ботно време им се изедначува со работата со пол-
ното работно време. 

. Член 97 
При утврдувањето дали постои непрекинато свој-

ство на корисник ќе се смета дека својството на 
корисник не е прекинато во случај на преминува-
ње од една во друга организација, ако до новото 
вработување не поминало повеќе од 30 дена, однос-
но ако корисникот во тој рок се пријавил во над-
лежната заедница за вработување. 

Член 98 
Времето на вработувањето непосредно пред ста-

пувањето на отслужување на воениот рок во Југо-
словенската народна армија (Се омета за непрекината 
и се собира со вре^едоо на вработувањето по отслу-
жувањето на воениот р|0к, односно по престанокот 
на .неспо!СО!бнО|Ста поради болест заради која дошло 
до отпуштање од таа воена служба, ако до повтор-
ното вработување не поминало повеќе од 30 дена, 
0ДН01СН0 ако корисникот во тој рок се пријавил во 

' надлежната заедница за вработување. 
Вработувањето непосредно пред заминувањето 

на работа во странство за лицата кои за тоа време 
не се корисници по овој статут, се смета за непре-
кинато и се (собира со вработувањето по враќањето' 
во СФРЈ, ако ед враќањето не поминало повеќе од 
30 дена, односно ако во тој' пок корисникот се при-
јавил во надлежната заедница за вработување; 

Во време- на претходно осигурување заради ос-
тварување на права по овој статут се сметаат и 
периодите поминати на работа во странство во зем-
јите со кои е склучена конвенција за социјална оси-
гурување на (наши работници. 

Член, 99 
На членовите на семејството на корисникот -им 

се обезбедува здравствена заштита за сето време 
за кое се обезбедува здравствена заштита на ко-
рисникот. 

Член 100 
Членовите на семејствата на корисниците оства-

руваат здравствена заштита според самоуправните 
општи акти на Здружената градска заедница. 

Член 101 
Правата од здравствената заштита корисниците 

во целост ги остваруваат на товар на средствата на 
Здружената градска заедница, ако со овој статут , 
или одлука на Собранието на Здружената градска 
заедница' донесена врз основа на Статутот не е пред-
видено поодделни видови на здравствена заштита да 
се обезбедуваат и со учество на корисниците во 
трошоците за користење на таа заштита. 

Здравствената' заштита се обезбедува на товар 
на средствата на Заедницата, ако корисникот ја ос-
тварува на начин и под услови утврдени, со овој 
статут и актите, внесени врз основа на Статутот, 
како и договорот (Склучен помеѓу. Здружената град-
ска заедница и здравствената организација на -здру-
жен труд 

^атовите и начинот на остварувањето на оддел-
ните видови здравствена заштита што се обезбе-
дуваат н а т о в а р на средствата на Здружената град-
ска заедница се утврдуваат со посебен општ акт на 
Здружената .градска заедница. 

.Корисникот ја остварува здравствената заштита 
,гаа товар на средствата на Здружената градска за-
едница и . кога по упат на овластена здравствена 
организација или лекарска комисија или без упат 
ако е во прашање итен или инаку оправдан случај, 
остварува (Одредени видови здравствена заштита вон 
условите и начинот утврден со општиот акт на 
Здружената градска заедница. 

Потребата од користење -здравствена заштита 
'ВО смисла на претходниот став поради медицински 
оправдан случаЈ ја оценува секогаш лекарската ко-
мисија, а поради итен случај само ако дојде до 
спор. 

Здравствената заштита може да се остварува и 
независно од условите утврдени во претходните ста-
вови од овој член доколку корисниците на здрав-
ствената заштита ја платат разликата во цената на 
здравствената услуга. 

Член 10(2 
Собранието на Здружената градска заедница мо-

же да пропишува со посебна одлука учество (парти-
- донација) на корисниците во трошоците на користе-

њето на одделни видови здравствена заштита утвр-
дени со ОВОЈ статут. 

Член 103 
Здравствената заштита може да се остварува над-

вор од земјата под условите и иа начин утврдени 
со Самоуправната спогодба што ја, склучува Здру-
жената градска заедница со Републичката заедница' 
за здравствена заштита. 

Член 104 
Во постапката за остварување на правата утвр-

дени со овој' статут се применуваат одредбите на 
Законот за општа управна постапка, ако со овој 
статут не е поинаку определено'. 

За правата утврдени со овој статут решаваат 
органите определени со Статутот и други сам^оуп-
равни општи акти на Здружената градска заедница, 
односно со самоуправните општи акти на самоуп-
равните органи и заедници. 

Во остварувањето на правата од здравствена 
заштита во Здружената градска заедница односно во 
самоуправната организација и заедница се обезбеду-
ва двостепеност во' постапката. 

Член 105 
Против конечното решение со кое е одлучено за 

правата утврдени со овој статут и самоуправните 
оршти акти на Здружената градска заедница и само-
управните организации и заедници може да се пове-
де постапка пред судот на здружениот труд над-
лежен според седиштето т Здружената градска 
заедница односно самоуправната организација и за-
едница. 

Член 106-
Оцена за привремената спреченост за работа за 

првите 15 дена дава лекарот што го избрал ^корис-
никот, а од 10 до 30 дена лекарската комисија на 
здравствената и друга организација која спроведува 
примарна здравствена заштита во состав и на начин 
определен со самоуправен општ акт на здравствена 
и друга организација. 

Оцена за привремената спреченост за работа 
кад 30 дена дава лекарската' комисија на Здруже-
ната градска заедница. 

Член 107. 
Во Здружената градска заедница се формираат 

лекарски комисии и комисија на лекари вештаци. 
Составот, надлежноста и "начинот на работата на 

комисиите се утврдувааЈТ со самоуправен општ акт 
на Здружената градска заедница, а бројот на ле-
карските комисии во зависност од обемот на работа 
со општ акт на Стручната служба. 

1 
Член 108 

Лекарот што дал оценка за привремена спрече-
ност за работа е должен по наполнети 15 детеа (не-
прекинато боледување да по упати болниот на пре-
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глад веднаш д»о надлежната лекарска комисија од 
член 106 .став 1 на о»вој статут, а до нејзината од-
лука, оценката на лекарот за привремената 'спрече-
ност за работа е задолжителна. 

Лекарската комисија од член 106 став 1 од овој 
статут е .должна по наполнетите -30 дена непреки-
нато боледување да го упати болниот на преглед 
веднаш;, а .најдоцна во рок од 3 дена до лекарската 
комисија на Здружената градска заедница, доколку / 
смета дека боледувањето треба да продолжи. 

Член 109 
Во случај на' подолго траење на привремената 

спреченост за работа, а најмногу две години, бол-
ниот се упатува на оценување на работната способ-
ност и (инвалидност. 

Член 110 
Против одлуките на лекарот поединец за спре-

ченост за работа односно работната, способност, 
корисникот има право да поднесе приговор до ле-
карската * комисија од член 106 став 1 во рок од 
3 дена од соопштувањето на оценката. Одлуката на 
лекарската комисија во случаите кога решава по 
приговор како .второстепен орган е конечна. 

Против одлуката на лекарската комисија на 
здравствената или друга организација во случаите 
кога согласно со Закон и овој статут решава како 
првостепен орган, корисникот има право ка приго-
вор до лекарската комисија на Здружената градска 
заедница во рок од 3 дена од соопштувањето на 
оценката. Одлуката на лекарската комисија на Здру-
жената градска заедница по овој приговор е ко-
нечна. 

Против оценката на лекарската комисија во слу-
чаите кога таа одлучува согласно овој статут како 
првостепен орган, може да се поднесе приговор 
до Комисијата на лекари вештаци во рок од 3 дена 
од денот на соопштувањето на оценката на лекар-
ската комисија. 

Член 11Ц 
Комисијата на вештаци лекари е должна веднаш 

да го земе во постапка приговорот заради давање 
на своја оценка 

Оценката што ја дава Комисијата на вештаци 
— лекари по повод изјавениот приговор против 
оценката на лекарската комисија е конечна. 

Член 112 
Приговорите пред лекарската комисија на здрав-

ствената или друга организација, пред лекарската 
комисија на Здружената гр а| дск а заедница и се род-
не1суваат усно на записник или писмено до лекар-
ската комисија против чија оценка се изјавува при-
говорот. Комисиите се должни вака изјавените при-
говори да ги достават веднаш до надлежната коми-
сија 

Приговорот може да, се поднесе во писмена 
форма Ј непосредно до Комисијата која е нддлеж-' 
на за решавање. 

Член .ИЗ 
Ако приговорот е изјавен против оценката на ( 

работната способност, емисијата која решава но ' 
приговорот е должна веднаш да го • прими, односно 
повика корисникот на преглед. Во другите случаи 
комисијата Ја дава својата оценка врз ошова на 
медицинската документација, а може ако најде дека 
тоа е потребно и „ца го повика корисникот на пре-
глед. Ако комисијата смета дека е потребно да се 
дополни медицинската обработка, ќе ги определи 
без одлагање потребните медицински испитувања. 

За оценката на комисиите што одлучувале по 
приговорот писмено се известуваат корисникот, ле-
карската комисија против чија 0'ценка е изјавен 
приговор, лекарот поединец, Стручната служба на 
Здружената градска заедница и организацијата од-
носно работодавецот каде што осигуреникот е вра-
ботен. 

Член 114 
Стручната служба на Здружената градска заед-

ница, организацијата односно работодавецот каде 
што е вработен корисникот, може да бараат корис-
никот чија способност ја оценил лекарот, да се под-
ложи на преглед од страна на'надлежната лекарска 
комисија заради повторно оценување на неговата 
работна способност. • Повторен преглед не може да 
се бара, ако корисникот се наоѓа на лекување во 
стационари здравствена работна организација. 

Надлежната лекарска комисија е должна . по 
приемот на барањето веднаш да го повика корисни-
кот на преглед. 

Корисникот е должен да се јави на^ лекарката 
комисија заради преглед во рокот што ќе го опре-
дели комисијата. Ако (корисникот без оправдани 
причини не се јави на поканата за преглед ната-
мошното исплатување на надоместокот на личниот 
доход му се запира ре .додека не се јави на поканата. 

Член 1115 
Правото на надоместок на личниот доход и дру-

гите парични надоместоци според овој статут корис-
ниците ги остваруваат,, по' правило во Здружената 
градска заедница доколку со овој статут не е поина-
ку предвидено. 

Определени права корисниците можат да ос-
тваруваат ,БО организациите во кои се вработени врз 
обнова на договор склучен помеѓу Здружената град-
ска заедница и тие организации. 

Член 116 
За правото на надоместок на личниот доход на 

корисникот поради спреченост за работа што се 
остварува на товарот на средствата на Здружената 
градска заедница решава Стручната служба на Здру-
жената градска заедница по претходно прибавена 
оценка и мислење на лекарот поединец односно над-) 
лежната лекарска комисија. 

Член 1117 
, Барање за остварување правата на надоместокот 

на личниот доход и другите парични примања по 
овој статут може да се поднесе во рок од една го-
дина до денот на стасаноста на правото. 

(Правата 4на парични надоместоци и ^помошти 
стасуваат и тоа-

1. правото на надоместок на личниот доход со 
истекот на последниот ден до кој на осигуреникот 
му припаѓа надоместок, 

2. правото на посмртна помош и надоместокот 
на трошоците за закоп со денот на смртта на ко-
рисникот. 

3. правото на патни трошоци — првиот ден по 
завршеното патување. 

4. правото на надоместок на останатите трошо-
ци со наредниот ден од денот кога корисникот ги 
исплатиш за користење на правата што му припа-
ѓаат по овој статут. 

5. Остварување на здравствената заштита во 
странство 

Член 118 
На корисниците вработени кај југошовенските 

организации ѕво странство' им се обезбедува здрав-
ствена заштита, кода по овој статут се обезбедува на 
корисниците работници од првиот ден на таквото 
вработување 

'На членовите на потесното семејство на корис-
ниците од став 1 на овој член им се обезбедува 
здравствена заштита додека престојуваат со корис-
никот во странство: 

1. ако корисникот е упатен на работа во стран-
ство подолго од 6 месеци, од првиот ден на прес-
тојувањето во странство и" 

2. ако корисникот е упатен на работа во стран-
ство до шест месеци, здравствена заштита само во 
•случај на неопходна лекарска помош, 
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Член 119 
На корисниците — југословенски државјани вра-

ботени во домаќинствата на корисниците — југосло-
венски државјани на служба во 'странство кај југо-
словенските организации или во меѓународните ор-
ганизации, вработени кај странските организации, 
огнојено работодавци, ако го задржале својството на 
лице во работен однос на 'подрачјето на Здружена-
та градска заедница и корисниците упатени во стран-
ство од организацијата кај која се во работен од-
нос поради вршење на определени работи или зада-
чи, им се обезбедува здравствена заштита за време 
на нивниот престој во стр.анство до шест месеци са-
мо во случај на неопходна лекарска помош а по тој 
рок здравствената заштита која по овој статут се 
обезбедува на останатите корисници во работен од-
нос. , . 

На членовите на потесното семејство на корис-
ниците од ставот 1 на овој член додека престоју-
ваат со корисникот во странство им4 се обезбедува 
здрав|ствена заштита во ист обем како и на тие ко-
рисници. 

Член 1120 
- На корисниците — работници и корисниците од 

членот 17- став 1 точка 2 од овој статут кои се 
упатени во странство поради стручно усовршување 
и учење односно пракса, им се обезбедува за време 
на нивниот престој во чстранство до шест месеци, 
здравствена заштита само во случај на неопходна ле-
карска помош, а по тој рок здравствена заштита 
што се обезбедува по овој статут на останатите' 
корисници во работен 'однос. 

Член 121 
На корисниците кои се наоѓаат во странство од. 

други причини, а не 'од причините од член 116—не 
од ОВ)ОЈ статут им се обезбедува здравствена заштита 
само за првите три месеци на престојот .во стран-
ство и тоа само во случај на неопходна лекарска 
помош. 

Чист 122 
Ако во користење на здравствена заштита на • 

корисниците од членот 116 до 119 од овој статут 
е неопходно болничко лекување, трошоците за так-
вото лекување за првите три месеци ги поднесува 
во целост Здружената градска заедница. Ако болнич-
кото лекување трае подолго о:Д три месеци, трошо-
ците од првиот ден на четвртиот месец ги поднесува 
Заедницата само до износот на трошоците што би 
се платиле на подрачјето на Заедницата, односно во ' 
здравствената организација .на територијата на СФРЈ 
каде е индицирано таквото лекување. Ако преместу-
вање на болниот на болничко лекување во СФРЈ 
не е можно таор ади неговата здравствена .состојба, од-
носно е нецелисходно поради поголема оддалеченост, 
Здружената градска заедница ги поднесува, трошоци-
те во целост и преку три месеци на лекување. 

На корисниците на кои за време на престојот 
во странство им се обезбедува здравствена заштита 
само за случаи на неопходна лекарска помош, ако 
здравствената заштита ја користат во* странство во 
поширок обем односно преку определените ромови, 
трошоците за здравствена заштита користена во 
странство ќе се надоместат на товар на средствата 
на Здружената градска заедница во динарски сред-
ства и тоа само до износот на трошоците За пружа-
ње на таква, на подрачјето на Здружената градска 
заедница односно коде според карактерот на забо-
лувањето 'Случајот можел да се лекува на територи-
јата на СФРЈ. 

Член 112:3 • ' 
Начинот и условите на обезбедување и оствару-

вање на правата од здравствена заштита во стран-
ство ги утврдува Здружената градска заедница' со 
посебен општ акт. » - , 

. (Собранието на Здружената градска заедница мо-
же да го овласти Собранието на републичката заед-
ница за здравствена заштита со' општ акт да ги 
утврдува начинот и условите за обезбедување и ос-
тварување здравствена заштита во странство на то-

вар на средствата на Здружената градска заедница 
и по постапката за остварување на правата од здрав-
ствената заштита во странство како и височината 
на учеството на корисникот во трошоците за корис-
тење на лекови што се обезбедуваат на корисниците 
кои остваруваат здравствена ^заштита во странство. 

х , Член 124 ' ( 
На корисниците од член 24 до 27 од овој статут 

трошоците за лекување во странство ако се таму за-
течени, се признаваат само во случај на итна меди-
цинска помош и повреда предизвикана од несреќен 
случај и тоа во динарски средства, во висината на 
трошоците што би биле направени доколку лекува-
њето би било спроведено на подрачјето на Здруже-
ната градска заедница. 

IV. САМОУПРАВУВАЊЕ И САМОУПРАВНА ОРГА-
НИЗИРАНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА 

1. Видови и начин на одлучување 

Член 125 
Работниците и другите работни луѓе и граѓани 

за прашањата од надлежноста на Здружената град-
ска заедница расправаат и одлучуваат со референ-
дум на собири на работници, работни луѓе и граѓа-
ни и, други видови на лично изјаснување во сам1оуп-
равното спогодување и општествено договарање како 
и со одлучување преку делегациите и делегатите во 
собранијата на општинските заедници и во Собрание-
то на1 Здружената градска заедница. 

Одлучувањето во смисла на став 1 од овој член 
се остварува на начин утврден со самоуправните оп-
шти акти на самоуправните организации и заедници, 
со самоуправните спогодби за основање на општин-
ските заедници за здравствена заштита во акти,, со 
статутите на тие заедници, со Самоуправната спогод-
ба за здружување на општинските самоуправни инте-
ресни заедници за здравствена заштита во Скопје во 
Здружената, самоуправна ^ интересна заедница за1 

Здравствена заштита .на град Скопје и со (овој статут. 

- 1) Референдум, 

Член ,126 
Со референдум работниците, работните луѓе и 

граѓаните одлучуваат за прашањата од делокругот1 

{на Здружената градска заедница во . случаи утврдени 
со овој статут. 

Референдум може да се распише заради лично 
•изјаснување само на работниците и другите работни 
луѓе и граѓани џпи само на работниците во здрав-
ствените ооганмзации. 

. Чле1н 127 
Референдумот го распишува Собранието на Здру-

жената гр Одјека заедница 
За распишување на референдумот се донесува 

одлука. Со одлуката за распишување на референду-
мот се утврдува посебно предметот на референду-
мот. неговиот обем и денот на спроведувањето. 

Одлуката за распишување . на референдумот се 
објавува на начин кој со овој статут е предвиден за 
о!бјавување на општите .акти на Собранието -на Здру-
жената ' градска заедница и преку дневниот печат. 

Одлуката од претходниот став мора, да се обја-
ви најмалку 30, дена- пред денот одреден за гласање. 

Член 128 
Собранието на Здружената градска заедница рас-

пишува референдум но своја иницијатива или на 
предлог на општинските заедници заради изјаснува-
ње на работните луѓе за поодделни прашања о(д сво-1 

јот делокруг * 1 

'Собранието на Здружената градска заедница за-
должително распишува референдум, ако се одлучу-
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ѕ 
!ва за прашање од нејзиниот делокруг, а распишува-
њето на референдумот заради одлучување по тоа, 
прашање го бараат по!ве;ќе општински заедници. 

Член 129 
Одлуката за референдумот распишана од Здру-

жената градска заедница се смета за донесена, ако 
за неа се изјаснило мнозинството на работници и 
други работни луѓе и мнозинството на работници во 
здравствените организации. 

Член 130 
Ако работните луѓе на референдумот претходно 

се изјасниле за одредени прашања органот на Здру-
жената градска заедница кој што го донесува актот 
должен е да го донесе во согласност со изразената 
волја на референдумот. 

Ако работните луѓе на референдумот се изјасни-
ле за потврдување на одлуката или друг општ акт, 
актот се смота за донесен на денот на одржувањето 
на референдумот. 

Ако на референдумот работните луѓе се изјасни-
ле против потврдувањето на одлуката или другиот 
општ акт, се смета дека тој не е донесен. 

Член 131 
Ако работните луѓе на референдумот се изјас-

ниле против предлогот за решавање на одредено пра-
шање, односно против потврдата на одредев акт, во 
рок од 6 месеци од денот на одлучувањето на рефе-
рендумот не може повторно да се изнесе на рефе-
рендум тоа прашање, односно акт, ниту пак во ис-
тиот рок може да се донесе акт ко)ј што не е во сог-
ласност со одлуката донесена на референдум. 

2) Собир на работни луѓе и граѓани 

Член 132 
•Работните луѓе во Здружената градска заедница 

на собирите во своите самоуправни организации и 
заедници 'разгледуваат: планови и програми за ра-
бота и развој на Здружената градска заедница, из-
вештаи за начинот на остварувањено на здравствена-
та заштита и другите права во врска со здравствена-
та заштита и начинот на користење на здружените 
средства за задоволување на личните и заедничките 
потреби во областа на здравствената заштита, ги ут-
врдуваат научниците за работа на своите делегации 
и на делегатите во Собранието на Здружената град-
ска заедница, претходно расправаат за прашањата за 
кои се донесуваат одлуки на оеферендум или за кои 
се води јавна, расправа пред нивното усвојување во 
Собранието на Здружената градска заедница, даваат 
иницијативи, предлози и мислења за прашањата од 
делокругот на Здружената градска заедница и одлу-
чуваат за други прашања кога е тоа предвидено со 
Закон или самоуправен општ акт или кога тоа ќе 
го побараат мнозинството на дел ег а,шиите на Собра-
нијата на општинските заедници и Собранието на 
Здружената градска заедница. ^ -

Член 133 
Одлуката за која, работните луѓе во рамките на 

Здружената градска заедница се изјасниле на собири 
се смета за донесена, ако за неа се изјасниле мио- ч 
31И1НСТВОТО на сите присутни работници и други ра-
ботни луѓе и мнозинствоно на сите присутни работ-
ници во здравствените организации. 

3) Јавна расправа 

Член 134 
Здружената градска заедница обезбедува услови 

работните луѓе во 'организациите на здружениот труд, 
месните заедници и другите самоуправни организа-
ции и заедници' и нивните делегации и делегати да 
учествуваат во сите фази на утврдувањено на поли-
тиката и донесувањето на самоуправните општи акти 
во Заедницата по пат на јавна расправа. 

Член 135 
На јавна расправа задолжително се изнесуваат: 
1. нацрт-станут на Здружената градска заедница 

и неговите битни измени и дополнувања; 
2. нацрт-планот за развој на здравствената заш-

тита ; 
3. нацрт-програма за развој на здравствената заш-

тита; , ' 
4. нацрт-самоуправните, општи акти со кои се 

утврдуваат правата и обврските на рабонниците и 
другите работни луѓе и граѓани како корисници на 
здравствена заштита,-

5. нацрт-самоуправните спогодби за обезбедува-
ње и здружував на средства за задоволување на за-
едничките потреби и интереси во областа на здрав-
ствената заштита. 

Ор Одлуката на Собранието на Здружената град-
ска заедница, може на јавна расправа да се изнесат 
и други прашања од надлежност на Здружената град-
ска заедница. 

- ^ Чле1н 136 
Нацртот на општиот акт за кој се води јавна 

расправа го утврдува Собранието на Здружената 
градска заедница. 

Нацртот' на општиот акт за кој се води јавна 
расправа се објавува во печатот како посебен при-
лог. како посебна публикација и на друг начин, со 
цел работните луѓе да се запознаат со предлозите 
дадени во Нацртот. 

Нацртот на општиот акт кој се изнесува на јав-
на расправа мора да биде образложен, а образло-
жението мора да содржи причина врз чија основа 
се засновани основните решенија. 

; Член 137 
За нацртот на општиот акт за кој се води јав-

на расправа не може да се одлучува пред истекот 
на најмалку 15 дена од денот на неговото изнесу-
вање на јавна расправа. 

Исклучително, ако за одреден општ акт треба 
да се одлучи по итна постапка,х поради роковите 
предвидени 'Со Закон или ако одлагањето на донесу-
вањето на актот би предизвикал!© поголеми негатив-
ни последици во работењето и остварувањето на за-
дачите на Здружената градска 'заедница, Собранието 
на Здружената градска, заедница може да одлучи 
времетраењето на јавната, расправа да биде пократко 
од рокот утврден во став 1 на свој член. 

. Пред донесувањето на одлуката во смисла на 
став 2 од овој член Собранието на здружената град-
ска заедница прибавува мислење од општествено-по-
литичките организации во градот. 

Член 138 
Во текот на траењено на јавната расправа работ-

ните луѓе и • нивните делегации и делегати се повр-
зуваат меѓусебно по групации, избојони единици, во 
организациите на Сојузот на синдикатите, Соција-
листичкиот сојуз или на д|руг начин, заради усогла-
сување на ставовите и интересите и за изнаоѓање на 
заеднички ставови кои што ќе ги заштитуваат нив-
ните делегати при расправата и одлучувањето во 
•Собранието. 

Во текот на траењето на јавната расправа орга-
ните на Здружената градска заедница соработуваат 
со органите на Социјалистичкиот гпјуз и Сојузот на 
синдикатите во градот, со цел за создавање на усло-
ви. за што ПОШИРОКО и понепосредно тчетогво на ра-
ботните луѓе во јавната расправа и го виењето на 
ставовите, 

Член 139 
Предлогот на општиот акт чиј нацрт бнд на јав-

на расправа се заснова на резултатите од јадатр.та 
расправа. -

Органот на Здружената градска заедница штз е 
овластен за утврдување на предлогот на општиов 
акт должен е на делегатот во Собранието на Здру 
жената градска заедница1 да им достави заедно об 
•предлогот на општиот акт и свој образложен став за 
забелешките и предлозите изнесени во јавната рас-
права. 



Сир. 620 — Бјр. 25 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СВМ 23 јуни 1986 

4) Консултирани во Здружената градска заедница 
и право на иницијатива 

Член 140 
Во постапката н,а подготвување на плановите и 

програмите за работа и развеј, како и По значајни-
те одлуки и мерки, органите на Здружената градска 
заедница ги консултираат соодветните орг,ани на 
Собранието на градот, органите на општествено-по-
лиггичките организации, органите на .другите самоуп-
равни интересни заедници и други заинтересирани 
органи и организации. 

Член 141 
(Кога се извршени консултации во смисла на .прет-

ходниот . член, органот на Здружената пра!дека заед-
ница кој го утврдува предлогот на општиот акт, 
ставовите или предлогот на мерки, должен е во об-
разложението на предлогот на актот, ставовите или 
мерките, да го наведе и мислењето на органот од-
носно организацијата која е консултиран а. 

( - Член 1412 
Органите на Здружената градска заедница дол-

жни се да ги разгледуваат иницијативите кои ги по-
кренуваат работните луѓе и граѓаните непосредно 
или преку своите основни и други организации на 
здружен тру)д, месните заедници, општествено-поли-
тичките организации или други организации и за-
едници. 

Органот на Здружената градска заедница на ко-
;го иницијативата му е упатена должен е да ја раз-
гледа и да го извести покренуваат во рок од 30 де-
на како е постапено шо иницијативата.. 

Член 1413 
Секој работен човек и граѓанин има право на 

органите на Здружената г п ^ г ^ заедница да им 
поднесува поплаки, претставки, барање или предлози. 

Поднесоците од став 1 на овој член задолжител-
но ги разгледува орган, односно' работно тело на 
Здружената градска заедница во чиј што делокруг 
спаѓа покренатото прашање и за својот став го из-
вестува подносителот на- поднесокот. 1 

5) Право и должности на делегациите 

Член 144 
Со цел за остварување на своите самоуправни • 

права], (должности и одговорности и заради органи-
зирано учество во управувањето со работите на Здру-
жената градска заедница, делегациите на работници-
те и работните луѓе формирани во основните и дру-
гите самоуправни организации и заедници во сог-
ласност со Законот, статутите и другите општи акти 
на тие организации• и заедници ги имаат следните 
права и должности: 

— да учествуваат преку делегатите во работата 
на Собранието на Здружената градска заедница и да 
ја следат работата на Здружената градска заедница и 
нејзините органи и тела, 

— да утврдуваат основни ставови за работа на 
делегатите во Собранието на здружената градска за-
едница, поаѓајќи од насоките на самоуправните ор-
ганизации и заедници, со уважување на интересите 
на другите самоуправни организации и заедници и 
општите општеств ени интер еш,< 

— да ги консултираат самоуправните организа-
ции и заедници за прашањата кои се од посебен ин-
терес за работните луѓе во тие организации и за-
едници, а за кои треба да се одлучува во Собра-
нието на здружената градска заедница, 

— да се грижат за навремено остварување на -
покренатите иницијативи и заклучоците на собирите 
на работните луѓе и граѓаните, 

— да покренуват иницијативи за разгледување 
на поодделни прашања и |да поднесуваат предлози за 
донесување на самоуправни општи акти, -

— јда соработуваат со делегациите на другите 
/самоуправни организации и заедници, заради усог-
ласување и и|знајдување на заеднички решенија, ~ 

— да вршат и други работи утврдени со Стату-
тот и другите самоуправни општи акти на своите 
самоуправни организации и заедници. 

Делегациите се должни за својата работа и за 
работата па делегатите да ги известуваат своите са-
моуправни организации односно заедници. 

Член ,145 
Секоја делегација има право непосредно или пре-

ку својот делегат да побара од органите на Здруже-
ната градска заедница и од нејзината работна заед-
ница да и се: , , ( 

*— даде стручна помош во рзаработката на пред-
логот што го подготвува1 за собранието или изврш-
ниот одбор на собранието, 

— стави на увид материјалот од седницата на 
собранието,, 'извршниот одбор на собранието или 
друг орган, 

—1 состави краток извод од материјалот или оп-
штиот акт, ако материјалот и општиот акт не е на 
погоден начин објавен или' достапен на делегацијата 
или делегатот, 

— стави на располагање податоци од значење за 
работа на делегацијата. 

Покрај редовниот начин на информирање на де-
легациите и делегатите утврдени -со овој .статут, Здру-
жената градска заедница може да издава повремени 
информации, а може самостојно или во соработка 
со општинските заедници да издава билтен или дру-
ги публикации. 

2. Собрание 

1) Состав на Собранието 

Член 146 
Со работите на Здружената градска заедница уп-

равува Собранието како нејзин самоуправен орган. 
Собранието ~на Здружената градска заедница ги 

врши работите кои со Закон, Самоуправната спогод-
ба за здружување, овој статут и другите самоуправ-
ни општи акти му се ставени во надлежност. 

Член 147 
Собранието на Здружената градска заедница го 

сочинуваат: 
— (Соборот на делегатите — корисници на услу-

ги и, 
— -Соборот на делегатите — даватели на услу-

гите. 
Соборот на делегатите на корисниците на услу-

гите се состои од, 30 делегати, а Соборот на давате-
лите на услугите од 20 делегати. 

Член 1418 
Собранието на Здружената градска заедница ра-

боти на заеднички седници или на одделни седници 
на соборите. 

2) Избор на делегатите во Собранието 

Член 149 
Делегатите во соборите на собранието се изби-

раат за време од 4 години 
Никој не може повеќе од 2 пати едно по друго 

да биде биран за делегат'во соборот на собранието. 

Член 150 
Изборот и отповикувањето на делегатите во со-

борите на. собранието се врши на начин и по пос-
тапка утврден со Закон. 

Член 151 
Изборите за делегати во соборите на Собранието 

на Здружената градска заедница ги распишува прет-
седателот на Собранието на Здружената градска 
заедница. 

'Времето од распишувањето до одржувањето на 
изборите неможе да биде подолго од 2 месеца ниту 
пократко од еден месец. 
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Изборите за делегати во соборите на Собрание-
то на Здружената градска заедница се одржуваат 15 
дена пред истекот на времето за мое' биле избрани 
делегатите на кои им престанува мандатот. 

Член 152 
(Собранието на Здружената градска заедница со 

одлука го определува бројот на делегатите што ги 
делегира секоја делегација и ги утврдува делегациите 
што делегираат заеднички делегат. 

.Бројот на делегатите што ги делегираат делега-
тите на основните самоуправни организации и заед-
ници во Собранието на Здружената градска заедница 
се определува сразмерно со бројот на работните луѓе 
шио работат во тие организации односно заедници, 
со учеството во општествениот производ односно 
според бројот на работните луѓе и граѓаните кои1 

живеат во мерните заедници водејќи сметка за обез-
бедување на соодветна застапеност на одделни об-
ласти на општествениот труд. 

Делегатските единици се формираат така што 
во секоја од нив- по правило да се избере еден де-
легат. 

Член 153 
Кандид ир ањето на делегатите се спроведува по 

делегатски изборни единици утврдени со одлука на 
Собранието на Здружената градска заедница, а избо-
рите на делегатите' ги спроведуваат собранијата на 
СИЗ за здравствена заштита на општините: Гази Ба-
ба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир. 

Член 154 
Верификација на мандатот на делегатите вршат 

собирите на делегатите на Собранието на Здруже-
ната градска заедница во постапка утврдена со Де-
ловникот за работа на Собранието на Здружената 
градска заедница. 

3) Права, должности и одговорности на делегатите 

Член :Т55 
Делегатите кои се избрани во соборите на деле-

гатите вр Собранието на Здружената градска заедни-
ца ја вршат својата функција во согласност со Зако-
нот, овој статут, Самоуправната спогодба за здру-
жување, Деловникот за работа на Собранието и дру-
гите самоуправни општи акти нд Здружената градска 
зае,п!ница и ги имаат особено следните права и дол-
жности : 

1. да учествуваат во работата на Собранието на 
Здружената градска заедница, неговите, органи и 
тела; 

2. при заземањето 'на ставови по прашањата за 
кои се одлучува во органите на Здружената градска 
заедница да постапуваат во согласност со насоките 
и основните ставови на делегациите, кои ги „делеги-
рале и, со интересите на Здружената градска заед-
ница како целина,-

3. за работата на органите на Здружената град-
ска заедница и за свотата работа да ги известуваат 
делегациите кои ги делегирале и пред кои .се одго-
ворни за својата работа, 

4. да покренуваат иницијатива за разгледување 
на одредени прашања од областа на здравствената 
заштита пред органите на Здружената градска заед-
ница; 

5. да учествуваат во' разгледувањето на сите акти 
што ги донесува Здружената градска заедница по 
кои се води јавна расправа и расправа во делега-
циите. 

Чле)н 1156 
Делегатот е самостоен во определувањето и гла-

сањево по прашањата по кои се одлучува на сед-
ницата., - / 

Делегатот е лично одговорен за вршење на сво-
јата функција и може да биде отповикан на начин 
и по постапка утврдена со Зако)н. 

Делегатот има право да поднесе оставка и да ја 
образложи истата. 

Член 157 
Делегатот има право на надоместок на патните 

и другите трошоци го вршењето на функцијата на 
делегат во Собранието (на Здружената градска за-
едница. 

* Височината на надоместокот на трошоците од 
претходниот став ја утврдува Собранието сб одлука. 

Член 158 
Правата, должностите и одговорностите на де-

легатите на Собранието на Здружената градска заед-
ница поблиску се утврдуваат со Деловникот за ра-
бота на Собранието на Здружената градска заед-
ница. 1 

Член 1150 
На делегатот во соборот на Собранието на Здру-

жената градска заедница му престанува мандатот и 
пред истекот за времето за кое е избран: 

1. со отповикување; 
2. со уважување на оставката; 
3. со осуда, со правосилна пресуда на бе зуело в-, 

на казна затвор во траење подолго од 6 месеци или 
на друга потешка казна; 

4. со губење на својство по основ на кој е из-
бран %а член на делегацијата; 

5. ако настапи случај на неепоивост во членува-
њето на делегацијата, односно со функцијата на де-
легатот; 

6. со престанување на својство врз основа на кое 
е избран за делегат, ако во рокот од 60 дена не 
биде избран за член на друга делегација во рамки-
те на истата делегатска единица. 

На'делегатот што е отповикан односно што под-
нел оставка му престанува делегатската функција со 
денот кога соборот односно Собранието ќе утврди 
дека мандатот му престанал со отповикување однос-
но со денот на уважувањето на оставката. 

4) Делокруг на работата 
Член 160 

Работите од надлежноста на Собранието на За-
едницата утврдени со Закон, Самоуправната спогодба 
за здружување, овој статут и другите самоуправни " 
општи акти на" Здружената градска заедница, собо-
рите на делегатите ги вршат: 

— на заедничка седница, 
— рамноправно, 

' ' — самостојно1. 
Члан 161 

, Собранието на Здружената градска заедница на 
заедничките седници на соборите на делегатите: 

1 донесува Статут на Здружената градска заед-
ница ; 

2. донесува .финансиски план и усвојува завршна 
сметка на Здружената градска заедница; 

3. го усвојува годишниот извештај за работа на 
Здружената градска заедница, ги разгледува извеш-
таите за здравствената состојба на населението и за 
условите под кои се укажува здравствената заштита,-

4. донесува Деловник за работа,-
5. донесува Програма за работа; 

1 6. го избира и отповикува претседателот и заме-
никот на претседателот на Собранието на Здружена-
та градска заедница,-

7. ги избира и отповикува претседателите и чле-
новите на извршните органи и другите постојани и 
повремени органи и тела на Собранието на Здру-
жената градска заедница; 

, 8. ги избира и разрешува секретарот на Собра-
нието на Здружената градска заедница и неговите 
заменици: 

9. одлучува за организацијата на Стручната служ-
ба на Здружената градска заедница преку која обез-
бедува вршење на стручните, адмиинстративните и 
финансиските работи ; 

10. одлучува за склучување (погодби за регули-
рање на меѓусебните односи помеѓу Здружената град-
ска заедница и работниците на работната заедница 
на Стручната служба на Здружената градска заед-
ница ; 
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11. »одлучува за склучување на спогодба со дру-
ги самоуправни интересни заедници и .организации 
'за вршење на определени стручни, финансиски и 
административни работи за тие заедници односно ор-
ганизации * од страна "на Стручната служба на Здру-
жената градска заедница; 

12. покренува иницијатива и учествува во склу-
чувањето на општествени договори и, самоуправни 
спогодби-со кои се остварува самоуправно уредува-' 
ње и усогласување на општеетвено-економижите и 
други односи во областа на здравствената заштита; 

13. утврдува предлози за измена и дополнување 
на Самоуправната спогодба за здружување; 

14. одлучува за прифаќање на спогодбата за 
здружување на регионалната заедница,-

1б. врши и други работи за к!ои е овластена со 
Закон,, овој статут, општествен договор, Самоуправна 
спогодба и други самоуправни општи акти на Здру-
жената градска заедница и општинските заедници. 

Член 162 
,На заедничката седница Собранието одлучува 

"рамноправно со надлежните собори на Собранието 
на град Скопје 'За прашањата од областа на здрав-
ствената заштита. 

, член 163 > ' • ч 
Соборот на делегатите на корисниците на услу-

гите и Соборот на делегатите на давателите на ус-
лугите в|о рамките на рамноправен делокруг, на од-
воени седмици: ~ ' 

. 1. ја утврдуваат политиката за развој и унапре-
дување на здравствената заштита и донесуваат сред-
норочни планови и 'годишни програми за остварува-
ње на овие планови; 

2. »одлучуваат за насочување на средствата обез-
бедени за здравствена заштита врз основа на заед-' 
ничии утврдената политика и, за условите и начинот 
под кои се остварува здравствената заштита ; 

3. ги утврдуваат приоритетите за изградбата и оп-
ремувањето на здравствените објекти на подрачјето 
на градот, и за насочување на средствата обезбедени 

- за проширување на, материјалната основа на трудот 
во здравствените, органи зацин ; 

4. ги утврдуваат основите и мерилата за оствару-
вање на слободната размена на трудот помеѓу ко-4 

ризиците и'давателите на услугите,- ' 
5. ати утврдуваат основици^ за определување на 

придонесите на здравствената заштита за оние кате-
гории на осигуреници за кои основицата не е утвр-
дена со Закон; 

6. ги утврдуваат придонесите за здравствена заш-
тита ;' ' 

7. одлучуваат за обезбедување на дополнителни 
средства и за начинот на покриваше на загубите4 во 
работењето во Здружената 'градска заедница; 

. 8. избираат претседатели и членови на работни-
те тела,-

9. вршат и други работи утврдени со .Закон, Са-
моуправна спогодба за здружување, Деловникот, Ста-, 
тутот и другите самоуправни општи акти на Здруже-
ната градска заедница. 

Член 164 
Во вршењето на работите од самостојниот дело-

.круг на соборите на делегатите во Собранието утвр-
дени со' Закон, Самоуправната спогодба за здружу-
вање, овој статут и другите сам!оуПравни општи акти 
на Здружената градска заедница, собирот на деле-
гатите расправа и одлучува на одделна седница и е 
самостоен во донесувањето на одлуките. 

Член 1105 
'Соборот на делегатите на корисниците на услу-

гите во самостоен делокруг донесува општи акти за 
правата од здравствена заштита, за условите и на-
чинот на нивното' остварување и врши други рабо-
ти кои со Закон, овој статут и другите самоуправни 
општи акти на Здружената градска заедница ќе му 
бидат ставени во надлежност. 

Член 166 
Собраниево на, Здружената градска заедница на 

заедничка седница, на соборите на делегатите доне-
сува полноважни одлуки со мнозинство гласови на 
присутните делегати. 

За донесување на актите за- заеднички седници 
потребно е присуство на мнозинството на- делегатите 
на соборите: 

Член 167 
Во работите од надлежноста на Собранието на 

Здружената градска заедница за кои самостојно од-
лучува одделен собор на делегатите, за полноважно 
одлучување потребно. е присуство на мнозинството 
на делегатите на тој собор. ' 

Полноважни се одлуките за кои гласале Мнозин-
ството од присутните делегати. ' ч 

Член 168 
Во работите од надлежноста на Собранието на 

Здружената градска заедница за кои рамноправно 
одлучуваат соборот на делегатите на корисниците на 
услугите и со,борот на делегатите на давателите на 
услугите, за полноважно одлучување потребно е мно-
зинство на делегати на секој надлежен собор. 

Одлука или друг општ акт во чие „донесува-
ње рамноправно учествуваат соборот на делегатите 
на корисниците на услугите и соборот на делегатите 
•на давателите на услугите се смета за донесела кога 
е во истоветен текст во двата собори со мнозинство 
на гласови на присутните делегати во секој собор. 

Член 169 
; Кога но прашањата за кои рамноправно одлу-

чуваат двата собора на делегатите се утврдат про-
тивречни начела врз кои треба да се засновува актот 
или се утврдат различни прашања шио со актот тре-
ба да се уредат, како' и кога при одлучувањето по 
предлогот на актот не се донесат во истоветен текст 
ќе се спроведе постапка на усогласување. 

Член 170 
За постигнување на согласност помеѓу надлеж-

ните собори по спорните прашања од претходниот 
член, двата .собора го продолжуваат претресот на 
предлогот за донесување на актот и »одново гла-
саат за спорните прашања. 

Ако меѓу соборите и по двата претреса едно по 
' друго не се постигне согласност за истоветноста на 

начелата врз кои треба да се засновува предлогот 'на 
актот и за прашањата што со него треба да 'се уре-
дат или ако не се постигне согласност за истоветнос-
та на текстот при одлучувањето По предлогот на ак-

* тот. соборите формираат заедничка 'комисија ооста-
- вена од еднаков број на членови од едниот и дру-
гиот .собор и на таа комисија и доверуваат да изготт 
ви предлог за решавање на спорните прашања. 

Ако во заедничката комисија не се постигне сог-
ласност или ако еден собор не го усвои предлогот 
на комисијата, Собранието на град Скопје донесува 
одлука со која привремено (го решава тоа прашање. 

Одлуката од став з од ,овој член се применува, 
, до донесувањето на одлука од надлежните собори 

на делегатите на Собранието на Здружената градска 
заедница. ѕ -

Член 171 
Соборот на делегати на, собранието на Здружена-

та градска заедница заседава и одлучува одделно на 
свои седници, но соборите можат да одлучуваат да 
заседаваат и работат на заеднички седници, заради 
претресување. на одделни' прашања и сослушување 
на образложенија и усогласување на ставови. 

(Соборите на делегатите кога .учествуваат рамно-
правно во донесувањето на одлуки или други акти 
можат да одлучат одлуката или актот да го пр етре-
сат и .донесат на заедничка седница., 

(Кога соборите ќе одлучат да гласаат на- заеднич-
ка седница, делегатите на секој Собор гласаат од-
делно. -

Член 172 
Гласањето, по правиле се врши јавно. 
По исклучок, ако за тоа постојат оправдани при-

чини Собранието на , Здружената градска заедница 
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мол^е да одлучи гласањето з,а одделно прашање да 
се врши тајно. 

Член 1.73 
Ообр,анкето на Здружената градска заедница има 

, Деловник. 
Со Деловникот на Собранието на Здружената 

градска заедница лоб ли оку се утврдуваат остварува-
њето на правата л должностите на делегатите, на-
чинот на работата на Собранието, соборите, нивни-
те органи, изборот и ^разрешувањето на функционер 
рите на Собранието, .соборите, Извршниот одбор и 
другите органи и тела, постапката за донесувањето 
на актите како и другите прашања од значење за 
работата на Собранието, соборите и нивните органи." 

Член 174 ' 
Право на предлагање на одлуки и други акЈпи 

од надлежноста на Собранието на Здружената град-
ска заедница има секој делегат во1 својот собор; Из-
вршниот одбор и другите органи и тела на Собра-
нието и неговите собори. 

Член 175 
Градската и општинските организации на синди-

катот имаат правога 'покренуваат иницијатива за до-
несувањето на самоуправни и други општи акти од 
надл ежноста на Собранието на Здружената градска -
заедница и права Јна учество во постапката за нивно 
донесување. 

Градската организација на синдикатот има право 
да дава предлози и иницијатива за склучување на 
самоуправни спогодби и општествени договори поме-
ѓу самоуправните интересни заедници, меѓу кориани-

' ците и давателите на услугите и непосредно да уче-
ствува во постапката за нивно донесување. 

5) Претседател на Собранието на Здружената градска 
заедница и претседатели на соборите 

1 Член 1176 
Собранието на Здружената градска заедница од 

редот на своите делегати избира претседател и негов 
заменик. 

Прете еј дате лот на собранието на Здружената 
градска заедница и неговиот заменик се избираат за 
време од 2 години и по истекот лгѓ-тоа време можат 
да бидат Повторно избрани. 

Претседателот на Собранието на. Здружената 
градска заедница и неговиот заменик се избираат но 
постапка утводена со Деловникот на Собранието на 
Здружената градска ззеница. " , , 

Член 1177 
Претседателот на Собранието на Здружената 

градска заедница го претставува Собранието и ги 
врши особено следните работи: 

— оти организира и свикува заедничките седници 
на соборите на делегатите и раководи со нив; ' 

— дава иницијатива ,за претресување на оддел-
ни прашања о(д делокругот на Собранието и негови-
те органи и тела и се грижи за усогласување на нив-
ната работа; 

— ја поттикнува меѓусебната соработка на собо-
рите како и соработката на органите и телата на 
Собранието,-I 

— се грижи за примената на Деловникот, за 
сирове!дување на начелата на јавност во работата и 
за остварување на правата на делегатите; 

- — врши и други работи предвидени со' Деловни-
кот или што ќе му ги одради Собранието на 3,дру-
жен ата градска заедница. 

• Претседателот на Собранието ги потпишува сите 
акти што ги донесува собранието 'на Здружената 
градска -заедница освен препораките на одделните 
собири. 

За својата работа претседателот е одговорен пред 
Собранието на Здружената градска заедница. 

Член 178 
Претседателот на • роб рани ето на Здружената 

градска заедница во случај на отсутност и спреченост 
го заменува заменикот ^ на претседателот на Собра-
нието. 

- Заменикот на претседателот му помага на прет-
седателот |Ца Собранието на Здружената градска за-
едница во работата и во договор со него врши опре-
делени работи од неговиот делокруг/ 

Член 179 . 
Секој собор на делегатите од редот на своите 

членови избира претседател на соборот и негов за-
меник. 

Претседателот на соборот на делегатите и него-
виот заменик се избираат за време од две' години и 
по истекот на тоа време можат повторно да бидат 
избрани. 

• Член 180 
Претседателот на Соборот на делегатите ги врши 

особено следните работи: 
— го претставува соборот, 
— се грижи за организирање на работата на со-

борот, 
— покренува иницијатива за претресување на 

одделни прашања. од делокругот на соборот, 
' — се грижи за усогласување на работата на со-

борот и соработката помеѓу соборите/ -
•— (се грижи за применување на Деловникот, 
•— се грижи за спроведување на начелата на јав-

ност во работата на соборот, 
— ги потпишува препораките и заклучоците што 

соборот ги донесува самостојно, 
— се грижи за остварување на правата на деле-

гатите на соборот, ' ' 
— врши и други работи предвидени со Деловни-

кот или што ќе му ги одреди Собранието на Здру-
жената градска заедница или Соборот на делегатите. 

Член 1181 ' 
Замениците претседатели на соборите ги'' заме-

нуваат претседателите во случај на нивна отсутност 
или спреченост за работа или помагаат на 1 (претседа-
телите и во договор со нив вршат определени работи 
од нивниот делокруг. . 

3. Извршен одбор на Собранието 

Член 1812 
Собранието на Здружената градска заедница има 

Извршен одбор. - ' 
Извршниот одбор е колективен извршен орган 

на Собранието на Здружената градска заедница., 
Изричниот одбор се состои о|д претседател и 8 

члена, избрани од редот на делегатите на соборите 
на Собранието на Здружената -градска заедница и 
тоа: , • 

— 5 члена од редот на делегатите на соборот 
на корисниците на услуги и 

— 4 члена од редот на делегатите на Соборот на 
давателите на услуги. , 

\ 

Член 183 
Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 

4 ГОДИНИ. 
Изборот на, претседател и членовите на Изврш-

ниот одбор се врши на првата наредна седница на 
која се конституира Собранието на Здружената град-
ска заедница. . 

Члејн 184 
Извршниот одбор ги врши особено следните ра-

боти : 
1. покренува иницијатива за донесување на само-

управните општи и другите акти од надлежност на 
Собранието на Здружената градска заедница; 

2. утврдува предлози на финансиските планови, 
завршните сметки, на самоуправните општи и други 
'акти што ги донесува Собранието на Здружената 
градска заедница и дава мислење по предлозите на 
'Одлуки и други општи акти што на Собранието му 
•ги поднесуваат други овластени предлагачи; 
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3. разгледува анализи, информации и-други ма-
теријали што се упатуваат на разгледување пред 'Со-
бранието на Здружената градска заедница и дава 
свои мислења и предлози; , 

4. се грижи за правилно спроведување на утврде-
ната политика на Здружената градска заедница и 
навремено извршување на одлуките и заклучоците 
на Собранието на Здружената градска заедница; 

5. ги следи условите под кои работниците и дру-
гите работам луѓе и граѓани ја остваруваат здрав-
ствената заштита и другите права во врска со здрав-
ствената заштита, се грижи за правилно остварување 
на нивните драва и предлага преземање на соод-
ветни мерки; -

6. ги разгледува поплаките на корисниците на 
здравствената заштита во врска со работата на 
Здружената1 градска заедница и условите- под кои се 
укажува здравствената заштита и презема; односно 
предлага преземање на соодветни мерки; 

7. одлучува за надоместок на трошоците за пра-
вата од здравствената заштита во висина до 200.000 
динари ; 

8. дава 'согласност на општиот акт на Стручната 
служба за утврдување на систематизацијата на ра-
ботните места и на планот за 'потребните кадри во 
службата за извршување на програмираните задачи; 

9. врши и други работи што ќе му бидат ставе- -
ни во надлежност на Собраниево на Здружената 
градска заедница. 

Член 1185 
Претседателот и заменикот на претседател на 

Извршниот одбор се избираат за време од 4 години 
без право на повторен избор. 

Член 186 
Секој член на Извршниот одбор има право да му 

предлага на Извршниот одбор претресување на од-
делни прашања од надлежноста на Одборот, да дава 
иницијатива за подготвување на самоуправни општи 
акти и други акти како и да предлага утврдување на 
начелни ставови ^ и преземање' на соодветни мерки 

Секој член на Извршниот одбор има право и 
должност во согласност со ставот на Одборот да го 
претресува одборот во Собранието на Здружената 
градска заедница. 

Член И87 
Извршниот одбор работи и одлучува за праша-

њата од својата надлежност на седници на кои при-
суствуваат мнозинството на членови >на одборот. 

Извршниот одбоп одлучува со мнозинството на 
гласови на присутните членови. 

Член 188 
Претседателот на Извршниот оЈцбор ги врши ооо- • 

бено следните работи: 
— ото претставува Извршниот одбор, 
— ги свикува и претседава на седниците на Из-

вршниот одбор, 
— ги потпишува актите што ги донесува Изврш-

ниот одбор и се грижи за нишо извршување. 

Член 1189 
Претседателот на Извршниот одбор во случај 

на отсутност или спреченост за работа го заменува 
заменикот на претседателот 

Заменикот на претседателот Извршниот одбор го 
избира од редот на своите членови. 

Член 190 
Извршниот одбор за својата работа е одговорен 

пред Собранието на Здружената градска заедница. 

Член 1911 
Собранието на Заедницата може да отповика од-

делни членови на Извршниот одбор. 
'Секој член на Извршниот одбор има право да 

поднесе оставка и да ја образложи истата. 
Оставката на мнозинството на членови на одбо-

рот предизвикува оставка на целиот Извршен одбор. 
Извршниот одбор може да поднесе и колективна 

оставка. -

Ако Извршниот одбор поднесе колективна остав-
ка како и во другтгте случаи кога му престанува 
функцијата, одборот останува на должност до избор 
на нов извршен одбор 

4. Постојани работни тела на Собранието 
на Заедницата 

Член 192 
Постојани работни тела на Собранието на Здру-

жената градска заедница се: 
1. комисија за одбор и именување; 
2. комисија за Статут,-
3 комисија за жалби; 
4. комисија за разгледување на барањата на оси-

гурениците ; 
5. комисија за следење, унапредување и развој 

на здравствената заштита; 
6. комисија за стручно усовршување и специја-

лизација на здравствени работници; 
7. комисија за следење и 1 проучување на праша-

њата во врска со остварувањето на слободната раз-
мена на трудот; 

8. одбор за инвестиции и опремување на здрав-
ствената дејност. 

За разгледување на предлози на одлуки и на 
други акти и за проучување и претресување на дру-
ги прашања од, надлежноста на Собранието и него-
вите собори, Собранието и соборите на делегатите 
може да образуваат одбори, комисии и други посто-
јани и повремени работни тела. 

Член 193 ' 
Комисија за избор ;и именувања се состои од 

претседател и 4 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата за из-

бор и именувања ги избира 'Собранието на Здруже-
ната градска заедница на (Својата прва седница од ре-
дот на делегатите на начин и по постапка утврдена 
со Деловникот или друг општ акт на собранието на 
Здружената градска заедница 

Претседателот и членовите на Комисијата за из-
бор и именувања се избираат за време од 4 години. 

Член 194 
Комисијата за избор и именувања ш претресува 

сите прашања во врска со изборите, именувањата и 
разрешувањата од надлежноста на Собранието и му 
поднесува на Собранието предлози за избор, имену-
вање и разрешување. 

Член /195 
Комисијата за Статут се состои од претседател и 

6 члена. 
Претседателот и членовите (на Комисијата за Ста-

тут ги избира Собранието на Здружената градска 
заедница на својата прва седница од редот на деле-
гатите на Собранието на начин и по постапка утвр-
дена со Деловникот на Собранието на Здружената 
градска заедница. 

'Претседателот и членовите на Комисијата за Ста-
тут се избираат за време од 4 години. 

Член 196 1 

Комисијата го изготвува текстот на Статутот и 
ги проучува и разгледува мислењата и предлозите 
што се однесуваат на Статутот на Здружената град-
ска заедница и му предлага на Собранието измени 
и дополнувања на Статутот. 

Член 1197 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и 4 члена 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

жалби ги избира Собранието на Здружената град 
ска заедница на својата прва седница од редот на 
делегатите на начин и по постапка утврдени со 
Деловникот на Собранието на Здружената градска за-
едница. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
жалби се избираат за време од 4 години; 
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Член 198 
Комисијата за жалби решава во 'втор степан по 

жалбите изјавени против првостепените решенија 
поднесени во постапката за остварување на правата 
од здравствената заштита и другите- права во врска 
со здравствената заштита. 

Член |И99 
Комисијата за разгледување на барања на осигу-

реници упатени до самоуправните органи на Заедни-
цата се формира со цел за -остварување на права од 
здравствената ^заштита во случаи утврдени со ОВОЈ 
статут.' 

Член '200 
Комисијата ги врши следните работи: 
— ги разгледува 'барањата упатени до Изврш-

ниот одбор на Собранието, на ' Здружената градска 
заедница во врска со користењето на здравствените 
услуги и другите права од здравствената заштита што 
не се уредени со самоуправните општи акти на Здру-
жената градска заедница и доставува, предлози за 
нивно реш а,в ањ е; 

— ги разгледува барањата за остварување на 
право од здравствена заштита и други права во 
врска со здравствената заштита по завршната пос-
тавка за остварување - на тие права пропишани со 
самоуправни општи акти на Здружената градска за-
едница, а за кои Извршниот одбор може да доне-
сува одлука зависно од тежината на заболувањето 
или {социјалната положба на подносителите на (бара-
њата; 

— ги разгледува барањата за одобрување на ле-
карства, санитетски материјал и други средства неоп-
ходни за лекување што не се утврдени со самоуп-
равните општи акти на Здружената градска заедница 
или во листата на лекови што ја утврдува Собра-
нието на Републичката заедница за здравствена заш-
тита и доставува предлози за нивно решавање; 

Во разгледувањето на прашањата од својот дело-
круг заради изготвување на предлозите, Комисијата 
може по укажана потреба да прибавува стручни 
мислења од соодветни организации од областа на 
здравството. 

Член 201 
Комисијата се состои од претседател и 4 члена. 
Претседателот и 2 члена на комисијата се би-

раат од редот на делегатите на Собранието на Здру-
жената градска заедница, 1 член делегира Градскиот 
совет на Сојузот на синдикатите на Скопје и 1 член 
Здружението на лекарите на град Скопје. 

Претседателот и членовите на Комисијата се из-
бираат за време од 4 години. 
! 

Член 202 
Комисијата за следењето, унапредувањето и" раз-

војот на здравствената дејност и здравствената заш-
тита ги врши следните работи: 

— ги разгледува барањата на ООЗТ од здрав-
ството за воведување на нови дијагностички методи 
и постапки и утврдува свои предлози и мислења; 

— доставува предлог .до Извршниот одбор на 
(Собранието' на Здружената градска заедница за во-
ведување во функција на новите дијагностички ме-
тоди ; . 

— ги разгледува барањата за набавка на нова 
апаратура и дава мислење за оправданоста на на-
бавката. I 

Во разгледувањето на прашањата од својот дело-
круг и заради изготвување на предлозите, Комиси-
јата може по укажана потреба да прибавува стручни 
мислења од соодветни организации во областа на 
здравството. 

- Член 20:3 
Комисијата се состои од претседател и 4 члена. 
Претседателот и 3 члена на комисијата се из-

бираат од редот на делегатите на Собранието на 
Здружената градска заедница, а 1 член делегира 
Здружението на лекарите на град Скопје. 

Претседателот и членовите на Комисијата се из-
бираат за време од 4 'подигни. 

Член 204 
Комисијата за стручно усовршување и специја-

лизација на здравствени работници хе формира со 
цел з а . Стручно усовршување и специјализација на 
здравствени работници. 

Член 205 
Комисијата ги врши следните работи: 
— ги разгледува барањата на ООЗТ од здрав-

ството и здруженијата на здравствените работници за 
одобрување на средства за организирање на конгре-
си и други научни и стручни собири; 

— ги разгледува 'барањата од ООЗТ од здрав-
ството за одобрување средства за стручно усовр-
шување на здравствени работници; 

— изготвува Предлог-програма за стручно усо-
вршување на здравствените работници за претходна: 

та година и предлози за одобрување средства за 
формите за стручно усовршување утврдени во Пра-
вилникот за стручно усовршување на здравствените 
работници. 

Член 1206 
.Комисијата се состои од претседател и 4 члена. 
.Претседателот и 2 члена на комисијата се би-

раат од редот на делегатите на Собранието на Здру-
жената градска заедница, 1 член делегира Здруже-
нието на лекарите на град Скопје и 1 член Здру-
жението на здравствените работници на град Скопје. 

Претседателот и членовите на комисијата се из-
бираат за време од 4 (години. 

Член 207 
Комисијата за следење и проучување на праша-

њата во врска со остварувањето на .слободната раз-
мена на трудат ти врши следните работи: 

— ги разгледува текстовите на нацртите и пред-
лозите на развојните документи на Здружената град-
ска -заедница и на (општествено-политичките заедни-
ци за развој на здравствената заштита и здравстве-
ната дејност во градот,-

— ги проучува предлозите на нормативите и 
стандардите за (Остварување на здравствена заштита 
и дава свои предлози и мислења; 

— ги' проучува прашањата во врска со надомес-
тувањето на здравствените услуги и поднесува пред-
лози за уредување, на односите во слободната раз-
мена на трудот. 

— изготвува предлози за договарање на здрав-
ствената заштита; 

— го следи извршувањето на договорите склу-
чени помеѓу Здружената градска заедница и орга-
низациите на здружениот труд од областа на здрав-
ството, условите под кои се ^остварува здравствената 
заштита и предлага на Собранието и надлежните 
собори преземање на соодветни мерки; 

— врши и други работи за кои ,ќе го овласти Со-
бранието на Здружената градска заедница. 

Комисијата за прашањата на слободната разме-
на на трудот предлозите и .мислењата по прашањата 
од сводот делокруг ги изнесува пред Извршниот 
одбор на Собранието на Заедницата. 

Член 208 
Комисијата за прашањата на .слободната разме-

на на трудот се состои од претседател и 6 члена. 
(Претседателот и 3 члена се избираат од редот 

на делегатите на Соборот на делегатите на корис-
ниците на услуги, а 3 члена се избираат од редот 
на Соборот на делегатите на даватели на услуги. 

Претседателот и членовите на комисијата се из-
бираат за време од 4 години. 

Член 209 
Одборот за инвестиции и опремување на здрав-

ствената дејност ги врши следните работи: 
— ги разгледува предлозите и барањата за »'одоб-

рување на средства за развој и инвестиции во здрав-
ствената дејност за изградба и опремување на здрав-
ствените објекти на подрачјето на Здружената град-
ска заедница и дава свои предлози и мислења; 

— изготвува предлози за утврдувања и распо-
редување на средствата за развој- и инвестиции по 
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корисници во согласност со Програмата за развој 
.на здравствената заштита; 
. — се 1лрижи и ја 'следи реализацијата на сите 

инвестициони активности игло се остваруваат во со-
гласност со Програмата за развој на здравствена 
заштита; 

— предлага мерки за измена и дополнување на 
Програмата за развој во делот за развој и опрему-
вање. 

Делокругот на Одборот се' остварува во рамките 
на рредствата на Здружената градска заедница што 
се издвојуваат на посебна сметка во Службата за 
општествено книговодство, за развој и опремување 
на здравствената дејност во ооглајсност со Програ-
мата за развој .на здравствената заштита и со посе-
бен општ акт. 

* Член 2110 
Одборот за инвестиции и опремување на здрав-

ствената дејност 'се состои од претседател и 6 члена. 
Член '211,1 

За проучување на одделни прашања од својот 
делокруг,, за составување на извештаи по овие пра-
шања како и за изготвување на нацрт на акти, ко-
мисиите -и другите тела можат да оградуваат работ-
ни или стручни групи или, да предложат Собрание-
то да одлучи да се ангажираат научни и други 
институции или одделни стручни* \лица. 

Членовите на работните или стручните групи се 
именуваат од редот на членовите на Комисијата 
односно другото работно тело од редот на работни-
ците на заедничката Стручна служба на Здружената 
градска заедница и од редот на определени струч-
ни и јавни работници. 

Чле1Н 212 ' 
• Комисијата или друго работно тело на Собрание-

то на Здружената градска заедница работат на сед-
ници на кои присуствуваат мнозинството на членови-
те на Комисијата односно телото. 

Комисијата или другото работно тело на Собра-
нието на Здружената градска заедница донесува пол-
новажни одлуки со мнозинство на гласови од при-
сутните членови. 

5. Секретар на Собранието на Здружената градска 
заедница 

Член 213 
Собранието на Здружената градска заедница има 

секретар. ^ 
(Секретарот' на Собранието на Здружената град 

•ска заедница истовремено е и раководител на Струч 
ната служба на Заедницата. 

Член 214 ^ . 
За секретар на Собранието на' Здружената град-

ска заедница може да биде избрано лице со завр-
шен драве.«, медицински или економски, факултет, 
и со 6 години работно искуство., а кое се истакнува 
со организаторски и стручни способности. , 

Секретарот на Собранието на Здружената град-
ска заедница го избира Собранието на Заедницата 
по спроведен јавен конкурс, на предлог на конкурс-
ната комисија и но прибавено мислење од Советот 
на работната заедница. 

Конкурсната комисија од претходниот став има 
5 члена кои ли именува Собранието4 на Здружената 
градска заедница од редот на своите делегати. 

Секретарот на Собранието на Здружената град-
ска заедница се избира за време од 4 години и но 
истекот на тој период повторно може да биде избран. 

Член 2115 
Секретарот на 'Собранието на Здружената град-

ска заедница му помага на претседателот на Собра-
нието во подготвувањето на седниците на Собрание-
то и изготвувањето на заклучоците, препораките, 
предлозите и мислењата, се грижи за извршување 
на одлуките на Собранието, ја застапува Здружената 
градска заедница, се грижи за подготвување на* ак-

тите на Собранието на Здружената градска заедница 
и врши други работи во согласност со самоуправ-
ните општи акти на Здружената градска заедница. 

Секретарот на Собранието има право и долж-
ност да учествува во работата на Собранието на 

, Здружената градска заедница и неговите органи м 
тела бејз право на одлучување. 

Секретарот на - Собранието на Здружената град-
ска заедница врз основа ^ на-одлуки на собранијата 
на општинските заедници може4 да ја врши и функ-
цијата на секретар на собранијата на тие заедници. 

Член 216 , 
.Секретарот на Собранието на Здружената град-

ска заедница има два заменика од ^кои еден со за-
вршен правен, а еден со завршен економски фа-
култет и најмалку 6 години работно искуство. ' 

Замениците на секретарот ш избира Собранието 
на Здружената градска заедница сто спроведен јавен 
конкурс на предлог на конкурсната комисија и по 
прибавено оделење - од Советот на работната заед-
ница. 

. Конкурсната комисија има 5 члена што ги Из-
бира Собранието на Здружената градска заедница 
ед редот на своите делегати. 

Замениците на .секретарот се избираат за време 
од 4 години и по истекот на тој Период можат да 
бидат повторно избрани. 

Замениците на секретарот го1 заменуваат секре-
тарот во случај на спреченост и отсутност и вршат 
работи што ќе им ги определи секретарот на Со-
бранието1. Во случај на подолга отсутно^ секретарот 
го заменува еден од замениците што. ќе го определи 
секретарот со писмено решение. 

Член .217 ' 
' Секретарот на Собранието на Здружената град-

ска заедница и .неговите заменици ги 01стваруваат 
самоуправните права и другите права по основ "на 

.работа во работната (заедница на Стручната служба 
во согласност со Законот и самоуправните општи 
акти на Стручната служба. 

Член 2Ш8 
Секретарот на Собранието *на Здружената град-

ска заедница и неговите раменици за својата работа 
се одговорни пред Собранието. 

Собранието на ' Здружената градска, заедница ја 
оценува нивната работа најмалку еднаш годишно 
и тоа по правило со разгледување на извештајот за 
работа на Здружената градска заедница и на заед-
ничката стручна 'Служба. 

Член 219 
Секретарот на Собранието н;а Здружената град-

ска заедница може да биде разрешен и пред истекот 
на времето за кое се именува по свое барање или 
в'рз обнова на одлука на Собранието на Здружената 
градска заедница. <- , 1 

За постоењето на условите за разрешување на 
секретарот на Собранието на Здружената' градска 
заедница пред истекот на времето за кое е избран 
дава мислење Комисијата за избор и именување. 

Ако секретарот на Собранието на Здружената-
градска заедница се разрешува по свое барање, Со-
бранието ќе го разреши од должност со истекот на 
три месеци од поднесувањето на барањето доколку 
со заемна согласност не биде поинаку определено. 

Член 2120 
Секретарот на Собранието на Здружената град-

ска заедница камо раководител на Стручната Служ-
ба на Заедницата се грижи за законито, правилно и 
ефикасно работење на Стручната 'служба и за уна-
предување на работата на службата 

— издавање упатства за работа на Стручната 
служба и ги врши работите на раководител што се 
утврдуваат со Статутот и другите самоуправни оп-
шти акти на Стручната служба. . - ' 
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Член 221 
. Секретарот на Собранието на Заедницата може 

за донесување на поедини решенија да ги овласти 
замениците на секретарот и раководителите на ор-
ганизационите единици во Заедничката стручна 
' служба. 

Член 222 " ( 
Ако секретарот смета ' дека општ акт или пое-

динечен акт донесен во работната заедница, освен 
поединечните акти донесени во управна постапка и 
актите за кои во одлучувањето е предвидена над-
лежност на судот, е спротивен на Закон, односно на 
друг пропис, општествен договор, самоуправна спо-
годба или самоуправен општ акт на Заедницата или 
работната заедница, ќе го предупреди органот што 
го донел таквиот акт. Ако' и по предупредувањето 
органот остане на својата одлука -секретарот има 
право и должност да го запре од извршување так-
виот акт и за тоа да го извести надлежниот орган. 

Член 2123 
Работите на секретар,от на Извршниот одбор и 

на постојаните и повремени работни тела на Со-
бранието ' ги врши работник на Стручната шужба. 

Секретарот -на органите и телата на Собранието 
им помага и на претседателите на тие органи и 
тела во свикувањето и организирањето на седни-
ците, во подготвуван*ето на предлог заклучоците и 
во изготвувањето на извештаите на тие органи и 
тела. 

Секретарот на органите и телата има драво да 
присуствува и да' учествува во работата на тие сед-
ници без право на'одлучување. 
I 

6, Самоуправна контрола 

Член 224 
Заради обезбедување на самоуправна контрола 

над работата на органите на, управувањето и Струч-
ната служба на Здружената градска заедница, како 
и на начинот и условите по кои се укажува здрав-
ствена заштита се формира Одбор за самоуправна 
контрола. • '> 

, Одборот за самоуправна контрола е самостоен 
самоуправен орган! на Здружената градска заедница. 

Член 225 
одборот за самоуправна контрола ги врши осо-

бено следните работи: 
1. врши увид во работата на 3 дружен ата град-

ска заедница и нејзините органи и тела; 
2. врши контрола по однос на правилното при-

менување на Статутот на Здружената градска^ заед-, 
ница и другите самоук равни општи акти што ги 
донесува Собранието на Здружената градска заед-
ница ; 

3. врши увид во работата на Стручната служба 
на Здружената градска заедница по однос на начи-
нот на вршењето на стручните, финансиските и ад-
министративните работи на Здружената градска за-
едница,-

4. врши увид во .работата на здравствената служ-
ба по; однос на начинот и условите под кои се ука-
жува здравствената заштита. 

- 5. покренува иницијатива за разгледување и ре-
шавање на прашања од надлежноста на Собранието 
на Здружената градска заедница,-

6. поднесува извештај за својата работа на де-
легациите и самоуправните организации,, односно за-
едници кои покренале одредени прашања,-

7. бара од органите на Здружената градска заед-
ница и од органите во организациите на здруже-
ниот труд што вршат здравствена дејност, одговори, 
информации и извештаи по прашања покренати од 
организации на Здружениот труд, други самоуправни 
организации и' заеднициУ и поединци и ги известува 
за акциите што ли презема по нивна иницијатива; 

8. ја известува јавноста за акциите што ги пре-
зел, за •ре.зултатите, од тие акции и за својот став 
по однос на покренатите прашања,-

9. врши и други работи што произлегуваат од 
Законот, овој статут и другите самоуправни општи 
акти на Здружената градска заедница. 

Член 12126 
одборот за самоуправна контрола се состои од 

10 члена што ги из бир ат собранијата на општинските 
заедници и тоа секоја општинска заедница по еден 
делегат од Собранието на корисниците на услугите 
и по еден делегат ЈОД Соборот на давателите на услу-
гите. , . _ 

Член 227 
На дрвата седница на Одборот за самоуправна 

контрола се врши конституирање и ' се избира прет-
седател и заменик на претседателот. 

Член 2218 
Рд борот за самоуправна контрола работи на сед-

ници .на кои дрисуствуваат повеќе од доловината од 
вкупниот броЈ на членовите. 

Одборот за самоуцравна контрола донесува пол-
новажни одлуки со мнозинство на гласови од при-
сутните членови на седницата. 

Член 229 
Одборот за самоуправна контрола има Деловник. 
Со Деловникот за работа на Одборот за самоуп-

равна контрола поблиску се утврдуваат правата и 
должностите на членовите на Одборот и начинот и 
постапката за решавање на поедини прашања од 
неговата надлежност., 

IV. ОПШТЕСТВЕНО ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 

Член 1230 
Општествено економските односи во Здружената 

градска заедница како самоуправни општествено еко-
номски односи во слободната размена на трудот се 
изразуваат и воспоставуваат во планирањето и усо-
гласувањето на потребите на населението во областа 
на здравствената заштита со материјалните можности 
на' здружениот труд, во утврдување на основите и 
мерилата за 'Стекнување на доход на ОЗТ од здрав-
ството и вреднување на трудот и резултатите од 
трудот во здравството. 

Член 231 
Со планирањето в(о Здружената градска заедни-

ца работните луѓе ги усогласуваат и насочуваат заед-
ничките интереси, и цели за создавање на најповол-
ни услови за развој на здравствената заштита во 
согласност со, своите потреби и можности, развивање 
.на самоуправните општествено економски односи во 
областа на здравствената заштита и остваруваат оп-
штествена контрола над условите, средствата и ре-
зултатите во остварувањето на заедничките интере-
си и цели заради кои Здружената градска заедница 
е основана. 

•Правото и должноста на планирањето работните 
Дуге во Здружената градска заедница го оствару-
ваат во постапка и услови утврдени со Закон. 

/ 
Член 232 

Со планирањето' на здравствената заштита се 
обезбедува: ' 

— задоволување на заедничките интереси и по-
треби од здравствената заштита; 

— вид, обем и начин на задоволување на Заед-
ничките потреби и приоритетите во задоволувањето 
»а тие, дотреби,-

— рамномерност во развојот на здравствената 
заштита; ' „ 

— здружување на труд и '.средства за задоволу-
вање на заедничките потреби и за унапредување и 
проширување на материјалната основа на трудот на 
здравствените организации; 

— меѓусебно поврзување во општествената ре-
продукција; 

— взаемност и солидарност во остварувањето на 
развојот на здравствената заштита. 
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Члан 2133 
Шундовите за развој на здравствената заштита 

се донесуваат како среднорочни и долгорочни пла-
нови. 

Среднорочни^ план е основен план за развој 
на здравствената заштита во Здружената градска за-
едница и се донесува зл период од 5 години. 

Долгорочниот план се донесува за период од 10 
години или повеќе години и служи како појдовна 
основа за донесување на среднорочни планови. 

Во Заедницата, секоја година, се донесува про-
грама за спроведување на среднорочниот план за 
рајзвоЈј на здравствената заштита во таа година. 

Член 234 
Плановите за развој на здравствената заштита 

се донесуваат истовремено со соодветните планови 
на организациите на. здружениот труд, масните заед-

. ници, здравствените организации, општините и гра-
дот и се во меѓусебна зависност и поврзаност. 

(Плановите за' развој на здравствената заштита 
во Здружената градска заедница м<ораат да бидат во 
согласност со доходот планиран во основните орга-
низации на здружен труд во материјалното произ-
водство. 

Член 235 
Во планирањето на развојот на здравствен ата 

заштита во Здружената градска • заедница, работните 
и другите работни лз^ѓе поаѓаат од (своите потреби 
во сите облици 'ка здравствена заштита, животните 
услови и работната средина, здравствената состојба 
и структурата на- населението', достигнатиот степен 
на развојот на здравствената заштита, хипиено-епи-
демиолошките прилики,, оценката на постоечките и 
развојните можности на здравствената заштита во 
согларност со потребите и можностите на општество-
то и ги користат научните сознанија во 016ласта на 
медицинските и другите науки и податоците и из-
вестувањата што ги пружа информативниот систем 
во областа на здравствената заштита. 

Член 236. 
Ореднорочниот план за развој на здравствената 

заштита во Здружената градска заедница ги содржи 
особено: 

— заедничките цели и задачи кои во 'областа на 
здравствената заштита треба да се остварат во план-
скиот период; 

— целите и задачите во задоволувањето на лич-
ните и заедничките потреби и интереси во областа 
на здравствената заштита кои се остваруваат во за-
едницата; 

— Обем, квалитет и начин на задоволувањето на 
заедничките потреби во областа на здравствената 
заштита кои се остваруваат во Здружената градска 
заедница; 

— обем и начин на обезбедување на средства за 
задоволување на личните и заедничките4 потреби и 
интереси во областа на здравствената заштита, како 
и за проширување на материјалната обнова на тру-
дот на здравствените организации кои обавуваат деј-
ност од заеднички и т е р ас;' 

— приоритетите во задоволувањето на заеднич-
ките (Потреби и интереси; 

— програма за изградба, доградба и опремува-
ње на здравствените организации и здравствените 
капацитети; 

— програма за обезбедување на кадри за ука-
жување на здравствена заштита,-

— програма за обезбедување услови за оствару-
вање на целите на општонародната одбрана и опште-
ствената самозаштита; 

— други ' прашања од значење за развојот на 
здравствената заштита од делокругот на Заедницата. 

Член 237 
'Собранието на Здружената градска заедница до-

несува годишна програма за остварување на средно-
рочниот план за развој на здравствената заштита. 

Програмата од претходниот став по правило се 
донесува за наредната година пред истекот на теков-
ната година. 

Член 23'8 
Собранието на Здружената градска заедница и 

неговите органи се должни редовно да го следат, 
анализираат и оценуваат остварувањето на планот 
за развој на здравствената заштита и да преземаат 
мерки за негово остварување односно извршување. 

Со цел (за следење на остварувањето на планот за 
развој на здравствената заштита секретарот на Со-
бранието на Здружената градска заедница му под-
нејсува на Собранието најмалку еднаш годишно из-
вештај за остварување на планот за развој во из-
минатиот плански период, ко ј ' содржи и »оценка за 
можниот развоЈ во наредната година и предлага 
мерки кои треба да се преземаат заради оствару-
вање на планот во таа година. 

Извештајот од став 2 на овој член се поднесува 
до 15 мај секоја година. 

Собранието на Здружената градска заедница го 
разгледува извештајот и донесува заклучок за" пре-
земање на мерки и обезбедување на услови за оства-
рување на целите и задачите утврдени со планот за 
развој во тековната и наредната* година. 

Член 239 
Ако планот за развој на здравствената заштита 

не се Ојстварува> Собранието на Здружената градска 
заедница и неговите органи се должни да ги анали-
зираат причините и во рамките на своите права и 
должности да 'преземаат мерки заради остварување 
на планот и извршување на преземените обврски. 

Ако во текот на реализацијата на планот за раз-
вој на здравствената заштита се утврди дека утвр-
дените задачи не можат да се остварат, Собранието 
на Здружената градска заедница врши измена "и до-
полнување на планот во (согласност со резултатите 
од анализата за причините' поради кои планот не 
може да се оствари. 

Измените и дополнувањата на планот за развој 
на здравствената заштита се вршат по постапка која 
е, предвидена за неговото донесување. 

1. Средства за здравствена заштита 

Член 240 
Средствата за задоволување на личните и заед-

ничките потреби во областа на здравствената зашти-
та се обезбедуваат врз основа на начелата на вза-
емност и солидарност во согласност со самоуправно 
усогласените планови за развој на здравствената за-
штита во општините, градот и Републиката,' опште-
ствените планови и утврдената политика за општа и 
заедничка потрошувачка. - -

•Средствата за задоволување на (Потребите за 
Здравствена заштита и за остварување на правата 
на надоместок ,на личен доход и други парични на-
доместоци врз начелата на взаемност и солидарност 
ги обезбедуваат работниците и другите работни лу-
ѓе во согласност сб овој статут и другите самоуп-
равни општи акти на Здружената градска заедница 
и на самоуправните организации и заедници. 

Чл ен 2411 
Работниците и другите работни луѓе издвојуваат 

и здружуваат средства за: 
— обезбедување здравствена заштита што се ос-

тварува во однос на слободна размена на трудот во 
Задницата и преку неа,-

— надоместок на. личе|н доход и други парич-
ни надоместоци утврдени со овој статут и со само-
управните /општи акти на Здружената градска заед-
ница и самоуправните организации и заедници; 

— извршување на преземените обврски за здру-
жување на средства за остварување на здравствена 
заштита врз основа на поширока солидарност. 

Член 242 
Средствата за лични и заеднички потреби за кои 

со Закон или Самоуправна спогодба за здружување 
е утврдено1 да се задоволуваат во Здружената град-
ска , заедница, се обезбедуваат со самоуправни спо-
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подби што ги 'склучуваат работниците и другите ра-
ботни луѓе преку општинските заедници. 

Освен средствата од став 1 на овој член. Здру-
жената градска заедница се обезбедуваат и здру-
жуваат средства и од други извори и тоа: дредства 
што ги здружуваат организациите на здружениот 
труд, општествено-политичките заедници и други 
самоуправни организации и заедници, како и сред-
ства остварени по пат на подароци, дотации и други 
извори. 

Средствата за здравствена заштита за која со 
Самоуправна спогодба е утврдено дека ќе се оства-
рува во Здружената градска заедница се обезбеду-
ваат со здружување на дел од средствата на општин-
ските заедници од подрачјето на Здружената град-
ска заедница. 

Чле!н !243 
Со самоуправните спогодби од член 24)2 став 

1 се утврдува вишната на средствата за изедначува-
ње на материјалните можности за остварување на 
единствено ниво и обем на правата од здравствената 
заштита, висината на средствата за другите потреби 
и интереси кои се задоволуваат во Здружената град-
ска заедница, како и мерилата и критериумите за 
распределба односно користење на овие средства. 

Член 244 
Општинските заедници кои' од вкупно распо-

ложивите средства не можат да ги покријат плани-
раните трошоци за здравствена заштита утврдени 
со годишните планови за здравствена заштита за 
редовна дејност обезбедуваат .средства за извршува-
ње на тие планови од здружените средства за оваа 
намена во Здружената градска заедница. 

Член 24'5 
Во Здружената градска заедница се формираат 

средства за посебна намена и тоа: 
— (средства за солидарност и за изедначување на 

условите за користење на единствено ниво и обем на 
правата од здравствената заштита; 

— (средства за проширување на материјалната 
одвева на трудот и унапредување на развојот на 
здравствената заштита; 

.Здружената градска заедница може да има и 
други средства за посебна намена. 

Средствата од став 1 на овој член се распореду-
ваат за посебна намена со финансискиот план на 
Здружената градска заедница и можат да се корис-
тат само во согласност со тие намени. 

Член 246 
Собранието на Здружената градска заедница мо-

же со одлука да пропишува учество (партиципација) 
на корисниците при користење -на одделни видови 
здравствени услуги, како и при набавка на ортопед-
ски помагала, протетични средства и лекови. 

Учеството на корисниците од 'став 1 на овој член 
се утврдува врз основа на единствените критериуми 
што се утврдуваат во Републичката заедница за 
здравствена заштита, водејќи притоа сметка вове-
дувањето, 'односно висината на учеството да не ги 
одвраќа граѓаните од -користењето на здравствената 
заштита. 

Собранието на Здружената градска заедница мо-
же со општ акт да ослободи од учество во трошо-
ците за користење на одделни видови здравствени 
услуги определени категории корисници со оглед 
на нивната економска состојба, возраст и други 
околности. 

Член 247 
Здружената градска заедница не може да презе-

ме и да извршува обврски над планираните средства 
без согласност на општинските заедници. 

Член 248 
Вкупните средства што се обезбедуваат за задо-

волување на личните и заедничките потреби и ин-
тереси во Здружената градска заедница се утврду-

ваат |СО финансискиот план, а конечниот изно/с и нив-
ниот распоред со завршната сметка. 

Утврдениот вишок на приходи над расходите по 
завршната сметка се распоредува на дел за враќа-
ње на евентуално повеќе остварените средства над 
општествено договорениот износ, дел на средства за 
пренос во 'приходите за наредната година, за пренос 
во средства за посебна намена, како и за други на-
мени во согласност со планот и општите акти на 
Здружената градска заедница. 

Утврдените непотрошени .средства за посебна на-
мена се пренесуваат во средствата за иста намена 
на наредната година. 

Утврдениот износ на непокриените расходи по 
завршната сметка се покриваат во согласност со За-
конот и посебните спогодби со општинските заед-
ници. 

Член 249 
Здружената градска заедница им поднесува « на 

општинските заедници извештај за финансиското ра-
ботење по периодичните пресметки и завршната 
сметка. 

Член 250 
Материјално финансиското работење на Здру-

жената градска заедница се врши во согласност со 
Законот и други прописи. 

2. Стекнување на доход во слободна размена на 
трудат 

Член 251 
Работнициве во здравствените организации со 

чија дејност се задоволуваат заедничките потреби и 
интереси во областа на здравствената заштита' во 
Здружената градска заедница, стекнуваат доход во 
однос на слободна размена на трудот. 

Член 262 . 
Појдовна основа за слободна размена на трудот 

-помеѓу корисниците и давателите на услугите во 
рамките на Здружената градска заедница претставу-
ваат целите и задачите утврдени со планот за раз-
вој на здравствената заштита на Здружената град-
ска заедница и годишните програми за нивното спро-
ведување, програмите за работа и развој на здрав-
ствените организации и висината на средствата 'што 
корисниците можат да ги здружат за здравствена 
заштита во согласност со договореното ниво на оп-
штата и заедничката потрошувачка. . 

4 Член 12513 
Основите, мерилата и .критериумите за оствару-

вање на слободната размена на трудот се утврдуваат 
со самоуправна спогодба што ја склучуваат работ-
ниците и другите работни луѓе и работниците во 
здравствените организации преку општинските заед-
ници и Здружената градска заедница, како заеднич-
ки основи и мерила за односите во слободната раз-
мена во рамките на заедниците. 

Самоуправната спогодба од претходниот став се 
склучува по правило за еден средкорочен плански 
период. 

Член 2154 
Врз Самоуправната спогодба за заедничките ос 

нови и, мерила за остварување на слободната раз-
мена на трудот од член 253 на овој статут секоја 
гошина во рамките на Здружената грашака заеднина 
корисниците и давателите на здравствени услуги 
преку своите делегати во Собранието ги утврдуваат 
елементите на надоместокот односно цената на здра-
вствените услуги, со тоа што така утврдената цена 
да обезбедува на" давателите на услугите-

надомест на материјалните трошоци спрема са-
моуправо утврдените ноп матици и стандарди на 
МЕД.ИТТИРТТГТЛШТ И ОСТЛГ^АТМОТ "ППУД; 

— амортизација на со Заклон пропишани стапки; 
— договорни и законски обврски, 

(средства за личен доход и заедничка потро-
шувачка. 

ч — средства за резерви; 
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— дел »од средствата за унапредување и проши-
рување на материјалната основа на трудот. 

Со Самоуправната спогодба сд став 1 на овој 
член се уредуваат и други прашања од значење за 
регулирањето иа меѓусебните права и обврски на 
корисниците и давателите на услугите во односите 
на слободната размена на трудот. 

Член 255 
Врз оанова на критериумите и мерилата утврде-

ни во член 253 и 2154 од овој статут здравствените 
организации што остваруваат доход со слободна 
размена на трудот во рамките на Здружената град-
ска заедница случуваат договор со' Здружената град-
ска заедница за спроведување на здравствената заш-
тита. 

Договорот од став 1 на овој член содржи: 
— обем и квалитет на здравствени услуги што 

работниците' од здравствените организации ќе им 
ги пружат на организациите како и, организацијата 

'на здравствената заштита; 
— вишната на Надоместокот на здравствената 

организација за извршените здравствени услуги, на-
чин на пресметување и исплата на надоместокот; 

— критериумите и начинот на вреднувањето на 
посебните резултати во . спроведувањето на здрав-
ствената заштита и поодделни мерки и акции, како 
•и. начинот на стимулирање на рационалното троше-
ње на средствата Сд здравствена заштита; ' 

— начинот на вршењето на контролата на ра-
ботата и извршувањето на обврските на " здравстве-
ните организации; 

— одговорност за штета сторена со неизвршува-
ње, неправилно или неб лашвременО извршување на 
обврските од договорот; 

— начинот - на решавањето на спорните праша-
ња во врска со неизвршувањето на договорот; 

— времето за кое договорот се заклучува, соко-
вите за извршување Јна поодделни обврски, како и 
други меѓусебни права и обврски во врска со при-
мената на договорот. 

Договорот од став 1 на овој член се склучува за 
секоја календарска година но правило до крајот 
на јануари за тековната родина. 

Член 256 
' Здравствената организација со која во рамките 

на Здружената градска заедница е склучен договор 
за спроведување на здравствената заштита, должна 
е здравствената заштита да ја пружа во - согласност 
со усвоената програма в а развој и да ја известува 
Здружената градска заедница и корисниците на 
здравствената 'заштита за својата работа и- за сос-
тојбите и _ цроблемите во здравствената заштита, за 
организацијата на работата во вреска »со цружањето 
на здравствената заштита и за другите прашања 
кои се од значење за спроведување на здравствената 
заштита. 

Член 257. 
Здравствената организација која не е задоволна 

од понудениот договор од член '255 н̂а овој статут 
има право да поднесе приговор до Собранието на 
Здружената градска заедница. 

Собранието на Здружената градска заедница е 
должно да се произнесе по приговорот што го под-
нела здравствената организација. 

Член 258 
Доколку здравствената организација не е задо-

волна со ставот на Собранието по однос на подне-
сениот приговор,? СПОРОТ настанат во текот на дого-
варањево помеѓу здравствената организација и Здру-
жената градска заедница но решава Арбитражната, 
комисија. 

Арбитражната комисија е составена од 5 члена, 
од кои претседателот и 2 члена и нивите замени- * 
ци ги именува за време од 4 годиш Собранието на 
град Скопје, а по еден член делегираа^ здравстве-
ните организации кои учествуваат во спорот и Здру-
жената градска заедница. 

Член 259 
Арбитражната комисија е должна спорното, пра-

шање да го реши најдоцна во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на барањето. 

Одлуката на арбитражната комисија е. конечна 
и задолжителна за странките. 

Член 260 
Арбитражната4 комисија работи и одлучува на 

седници. ~ ' • • 
Член 261 

Арбитражната комисија своите одлуки ш доне-
сува со мнозинство на гласови на присутните чле-
нови. 

^ Член 262 
Здружената градска заедница во рамките на Ре-

публичката заедница може да склучи Самоуправна 
спогодба за усогласување на цените на здравствени-
те услуги за корисниците, на здравствената заштита 
од подрачјето на други заедници за здравствена заш-
тита. 

V. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

, ' 1- Народна одбрана 
Член 263 

Здружената градска заедница во (согласност со 
Законот и плановите и одлуките на надлежните ор-
гани на градот има 'право и должност во рамките 
на својот делокруг да ја организира и активно да 
учествува во заштитата и одбраната на независноста, 
суверенитетот, територијалната целокупно^ и со Ус-
тавот утврденото самоуправно општествено уредување. 

Во согласност со одредбите од став 1 на овој 
член Заедницата и нејзините органи активно учес-
твуваат. во изградувањето на политиката на одбра-
ната, обезбедуваат материјални и други услови за ' 

,спроведување на подготовките за одбраната, презе-
маат'мерки за оспособување на здравствените* орга-

. низации - за работа во воени услови и извршуваат 
други задачи од интерес за народната одбрана. 

Член 264 ' -
Здружената градска заедница во организирањето 

и спроведувањето на подготовките во областа на на-
родната одбрана ги врши следните задачи: 

— ги усогласува своите планови и програми за 
својот развој со потребите на народната одбрана и 
плановите за одбрала на земјата; 

— донесува свој план за одбрана и го усогла-
сува со планот за одбрана на градот; 

— го утврдува делокругот и одговорноста на Со-
бра1нието, Извршниот одбор >и другите органи и те-
ла на собранието во врска со подготовките за на-
родна одбрана и вршењето на работите и задачите 
народната одбрана во мир и во случај на војна; 

— ги извршува одлуките на собранието на гра-
дот кои се однесуваат на обвр!Ските во врска со под-
готовките во областа на наро,дната одбрана, утврде-
ни со планот за одбрал ЈТ а градот; 

— обезбедува потребни услови и презема ор-
ганизациони и доуги мерки неопходни за продол-
жување на работата во воени услови. ' х 

Член 265 
Во извршувањето на работите, и задачите оп об-

ласта на народната одбрана, а посебно во подготву-
вањето 1на планот за одбрана-на Здружената градска 
заеднина свлечените ОРГАНИ на Здружената градска 
заеднина соработуваат со надлежните органи за ^а-
ро.дча одбрана ро градот и постапуваат по нивните 
сугестии и барања. 

Овластените .органи на дружењата .тапиока 
ешнипа. по потреба иии по барање, ги ' известуваат 
надлежните органи во гравот за состојбата во спро-
ведувањето на подготовките за народна одбрана и 
преземаат посебни мерки за вршење на здравстве-
ната дејност во услови на војна или непосредна вое-
на опасност. 
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. Член 266 
Собранието на Здружената градска заедница ' со 

посебен акт утврдува кои видови на податоци од 
интерес за народната одбрана се сметаат како тајни 
и одредува мерки и постапка 'за нивна заштита во 
согласност со прописите за критериумите за утврду-
вање на податоците значајни за народната одбрана 
и за мерките за заштита на таквите податоци. 

Во случај на војна, непосредна воена опасност 
или' вонредни околности, кога објективно е оневоз-
можена нормалната работа на собранието на Здру-
жената градска заедница, а постои потреба од итно 
решавање на одредени прашања од значење за 
работата на Здружената градска заедница или на 
организациите на здружениот труд во областа на 
здравствената дејност, сите овластувања на Собра-
нието на Здружената градска заедница ги има Из-
вршниот одбор. 

Извршниот одбор е должен сите акти донесени 
во смисла на овластувањата од став 1 на овој член 
веднаш по престанувањето на вонредните околности 
да му ш поднесе на Собранието на Здружената град-
ска заедница на согласност. 

2. Општествена самозаштита 

Член 267 ^ 
Општествената самозаштита во Здружената град-

ска заедница се остварува со одредени мерки и ак-
тивности со цел за заштита на социјалистичкото оп-
штествено уредување, слободите на човекот и граѓа-
ните, општествената и личната сопственост, самоуп-
равните и другите права на работните луѓе и гра-
ѓаните, државната службената тајна и другите 
вредности на општеството. 

Здружената градска заедница е должна постоја-
но да придонесува за развивање и јакнење на опште-
ствената . самозаштита во рамките на (своите основни 
дејности. 

Член, 268 
Работните луѓе имаат право и должност непо-

средно и преку своите делегации и делегати во Со-
бранието на Здружената градска заедница да рабо-
тат-на сузбивање на сите негативни појави во Здру-
жената градска заедница и за таа цел да покрену-
ваат Иницијатива за отстранување на таквите појави, 
да даваат помош на органите на Здружената градска 
заедница и другите- органи и организации овластени 
за преземање на мерки со кои се отстрануваат так-
вите појави и да обезбедуваат непрекината контро-
ла и надзор 'над работата и работењето на Здруже-
ната градска заедница. 

Член 269 
Самоуправните и другите органи на Здружената 

градска заедница се должни редовно и (навремено 
да ги информираат работните луѓе за сите негатив-
ни појави, нивните причини ч носителите со цел за 
насочување на активноста на сите чинители за от-
странување на тие појави и', нивните носители. 

Делегатите во Собранието на Здружената град-
ска заедница имаат право и должност да покрену-
ваат иницијатива и да даваат предлози за преземање 
на потребни мерки со цел за заштита на општестве-
ната сопственост, самоуправните права на работните 
луѓе и другите општествени вредности и во таа 
смисла да даваат помош и соработка на самоуправ-
ните и другите органи на Здружената грашака заед-
ница, надлежните органи на управата и другите ор-
гани и организации. 

Член 270 
Органите на Здружената градска заедница се 

должни повремено, а најмалку "еднаш годишно да 
вошат процена на состојбите и проблемите, на оп-
штествената самозаштита во Здружената градска за-
едница и ,да донесуваат конкретни програми за наѓ 
тамошен развој и усовршување на системот на оп-
штествената самозаштита. 

Член 271 , 
За извршување на задачите од областа на народ-

ната одбрана и општествената самозаштита Собра-
нието формира комисија за народна одбрана и оп-
штествена самозаштита и ги утврдува другите орга-
ни на народната одбрана и општествената самозаш-
тита. 

Составот, начинот на избор и делокругот на ра-
ботата на Комисијата и другите органи на народ-
ната одбрана и општествената самозаштита го ут-
врдува 'собранието на Здружената градска заедница 
со посебен општ акт. 

Член 272 
. Секретарот на Собранието на Здружената град-

ска заедница како раководител на подготовките за 
народна одбрана и општествена самозаштита во 
случај на војна ли врши особено следните, работи: 

— се грижи за спроведување на општите про-
писи и одлуки на надлежните органи што се одне-
суваат на подготовките за одбрана и заштита во 
случај на војна; 

— се грижи за извршување на одлуките што ги 
донесува Собранието на Здружената градска заједни-
ца за спроведување на подготовките за народна од-
брана и општествена самозаштита; 

— во случај на непосредна воена опасност орга-
низира спроведување на пропишани мерки за готов-
ност, а во случај на мобилизација и војна, органи-
зира и непосредно раководи со подготовките за 
преминување на Здружената градска заедница во 
воена организација; 

— врши и други работи што со Закон и # други 
општи акти на општествено-нолитичките заедници и 
општите акти на Здружената градска заедница' ќе 
му бидат ставени во надлежност. 

Член 273 
Работната заедница на Стручната служба орга^ 

низира и спроведува подготовки и презема мерки 
за одбрана и заштита и за работа во случај на не-
посредна воша опасност и во возна и за таа цел 
Јтврдува органи на народната одбрана и доне1сува 
план за .наредна одбрана. 

За извршување на * задачите од областа на на-
родната одбрана и општествената самозаштита ра-
ботната заедница обезбедува потребни финансиски 
средства. 

VI ЈАВНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ВО РАБОТАТА НА 
ЗАЕДНИЦАТА 

1. Јавност во работата на Здружената градска 
заедница 

Член 274 
Работата на Здружената градска заедница, неј-

зините органи и тела и на работната " заедница е 
јавна. 

Јавноста во работата на Здружената градска за-
едница се остварува особено со: . -

— редовно известување на работните луѓе за 
сите прашања кои се разгледуваат и решаваат во 
Здружената градска заедница; -

— поднесување .на извештај за работа на Здру-
жената градска заедница, нејзините органи и тела 
на работната заедница; 

—• (создавање на услови на средствата за јавно ~ 
информирање да можат да ја следат .работата на 
Здружената градска заедница, нејзините органи и 
тела и работната заедница; 

— јавно одржување на седниците; 
— објавување на општите акти; 
— организирање и спроведување на јавна рас-

права по нацртите на општите акти 
Собранието на Здружената гр одока-заедница мо- " 

же да утврди и други видови, на остварување на 
јавноста во работата на Здружената градска заед-
ница, нејзините органи и тела и работната заедница. 
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Чле|Н 275 
Јавноста во работата на Здружената градска за-

едница ое остварува на начин кој овозможува ра-
ботните луѓе да се запознаат со, работата и рабо-
тењето на Заедницата и другите прашања од зна-
чење за остварување на самоуправните права во 
Здружената градска заедница, да ги разгледуваат. 
тие прашања и по нив да заземаат свои ставови. 

За остварување на принципот на јавноста во ра- ј 
ботата на Здружената градска заедница одговорни се 
секретарот 'на Собранието на Здружената градска 
заедница, Извршниот одбор и Собранието ца. Здру-
жената градска заедница 

Член 276 
Здружената градска заедница обезбедува редов-

но, навремено, потполно и по содржина и по обем 
достапно известување на работните луѓе, делегации-
те и делегатите, организациите на здружениот труд, 
месните заедници, Собранието на градот и општи : 
ните во Скопје, општествено-политичките организа-
ции, како и другите самоуправни организации и за-
едници за сите прашања о|д надлежност на рабо-
тата на Здружената градска заедница. _ 

Здружената градска заедница го остварува извес-
тувањето во смисла на став 1 од овој член особено 
со редовно известување за седниците на Собранието 
и неговите органи и тела и Доставување на позна-
чајните материјали за седници, со издавање на бил-
тен, како., и преку средствата за јавно информирање 
(радио, телевизија, печат). 

Член 277 
Собранието на Здружената градска заедница 

поднесува извештај за својата работа во текот на 
мандатот на делегатите, пред истекот на мандатот. 

Извештајот опфаќа: 
— спроведување на политиката и задачите утвр-

дени со Закон1, со општествени договори и > самоуп-
равни1 спогодби и други самоуправни општи акти; 

— остварување на правата на работниците и дру-
гите работни луѓе во областа на здравствената заш-
тита и остварување • на другите права ,во врска со 
з)др аветвен ата з аштита; 

— остварување на планот на Здружената град-
ска заедница во периодот за кој извештајот се под-
несува; 

— економско фин азиското работење на Здру-
жената градска заедница и здравствените органи-
зации со кои во рамките на Здружената градска за-
едница се врши слободна размена на трудот,-

— други активности на Здружената градска за-
едница од значење за остварување на целите и за-
дачите заради кои" Здружената градска заедница е 
ојснЈована. 

. Извештајот од став 1 на овој член се публикува 
во обем и .на начин кој овозможува со нето да се 
запознаат делегациите и делегатите на работните 
луѓе и сите заинтересирани организации и заедници. 

Член 278 
Претставниците на печатот и другите средства 

за јавно информирање имаат прагао« да присуству-
ваат на седниците на Собранието на Здружената 
градска заедница и неговите оп гани и тела за која 
цел паво ем е им се .доставува известување за седни-
ците и потребниот материјал 

Во Здружената градска заеднина може да се ор-
ганизираат конференции за печат и да се изда-
ваат соопштенија за печатот и другите средства за 
јавно информирање 

Член 279 
Работните луѓе имаат поаво во согласност со Де-

ловникот за работа на Собранието на Здружената 
градска заедница да присуствуваат на седниците на 
Собранието и по претходно одобрение на претсе-
давачот да земаат учество во расправата по праша-
њата кои се на дневен ред, да го изнесат своето 
мислење по истите, и да предложат начин на реша-
вање на тие прашања. 

Член 280 
Општествените договори, самоуправните /спогод-

би и другите општи акти кои ги донесуваат или во 
чие донесување' учествуваат органите на Здружената 
градска заедница не можат да влезат во сила пред 
нивното обЈаву^ање. 

Во „Службен гласник на град Скопје" се обја-
вуваат : 

—• Самоуправната спогодба за здружување на' 
општинските заедници во Здружената градска заед-
ница; 

— 'Статутот на Здружената градска заедница,-
— Планот за развој на здравствената заштита 

и годишните програми за-негово спроведување; 
— самоуправните општи акти .со кои се обез-

бедуваат и здружуваат средства за здравствена заш-
тита ; 

— самоуправните општи акти со кои се уреду-
ваат правата во 'областа на здравствената заштита, 
како и начинот и постапката за остварување на'тие 
права. 

Самоуправните општи акти кои не се' наведени 
РО ставот 2 на овој член се објавуваат на начинот 
кој по утврдува Собранието на Здружената -градска 
заедница. 

Член 28И 
Во Здружената градска заедница се сметаат за 

тајна и не можат да се објавуваат податоците од 
значење за народната одбрана и безбедноста,' како 
и податоците чија тајност е загарантирана со Закон. 

Расправата и одлучувањето за прашањата од 
став 1 на овој член во Собранието и неговите орга-
ни и тела се врши без присуство на јавноста. 

Член 282 
На јавна расправа задолжително се изнесуваат; 
— нацрт на Статутот, 
— нацрт програмите за развој на здравствената 

заштита и здравствената дејност,-
— 1нацрт:фи1нансискиот план на Здружената град-

ска заедница и нацртите на одлуките на стапките 
на пр,^донесите; 

—'нацртот на планот за развој на здравствената 
заштита. , ч -

Собранието на Здружената градска заедница мо-
же да одлучи на јавна расправа да изнесе и други 
прашања од својот делокруг. 

Член 283 
Нацртите" на актите за јавна расправа од над-. 

лежноСта на Собранието на Здружената градска за-
едница ги утврдува Извршниот одбор, ако Собра-
нието не одлучи исин аку-.-

Нацртите на актите што се изнесуваат на јавна, 
расправа се објавуваат во печатот или на друг соод-
ветен начин. 

2. Одговорност во работата 

Член 2184 
Работата на Собранието на Здружената градска 

заедница, Извршниот одбор и работните тела, ра-
ботната заедница и работата на носителите на функ-
ции во Здружената градска заедница е под опште-
ствена контрола. 

Член 285 
Секој носител на' функција во Собранието на 

Здружената градска* заедница и неговите органи и 
тела, кого го бира или именува Собранието, лично 
е одговорен на Собранието за вршењето на својата 
функција 

'Спрема носителот на функцијата од став 1 на 
овој член можат да се преземаат мерки и тоа: опо-
мена, сменување и разрешување од должноста. 

Деловникот на Собранието на Здружената град-
ска заедница, * поблиску ја регулира постапката за 
утврдување на личната одговорност на носителите 
на функции $0 Здружената градска заедница и при-
мената на мерките од став 2 на овој член. 
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Носителот на функција во' Здружената градска 
заедница има право да поднесе оставка на функ-
цијата. 

Член 286 
Колективна одговорност пред .Собранието на 

Здружената градска заедница сносат Извршниот од-
бор и работните тела на Собранието.' 

Ако Собранието утврди дека работата на Изврш-
ниот одбор и работните тела е опро тиша на утвр-
дената политика и е (Штетна за Здружената градска 
заедница може да го отповика тој орган или тело 
во целина или само поодделни членови. 

Член 2187 
Секоја организација на здружен труд, месна за-

едница, онштеств ено -по литичка организација, Собор 
на Собранието, Одборот за самоуправна контрола, 
делегациите и делегатите, како и работните луѓе 
имаат право да покренат иницијатива за утврдување 
на одговорноста на носителите на функциите во 
Здружената градска заедница. 

Иницијативата за утврдување на одговорноста се 
дава во писмена, форма и мора да биде образложена 
и потпишала. -

Собранието на Здружената градска заедница е 
должно по покренатата иницијатива да формира Ко-
мисија со задача да ја. утврди фактичката состојба 
и во согласност со тоа да му предложи на Собрание-
то преземање на соодветни мерки. За преземените 
мерки Собранието го известува поднесувачот на ини-
цијативата. 

VII. САМОУПРАВНИ ОПШТИ АКТИ 

Член 28(8 -
До остварувањето на правата, обврските и одго-

ворностите на Здружената градска заедница утвр-
дени со Закон, Самоуправната спогодба за здружу-
вање и 0|В0ј статут, Собранието на Здружената град-
ска заедница донесува односно склучува самоуправ-
ни општи акти со кои се уредуваат општествено-
евдномкжите и другите самоуправни односи во Здру-
жената градска заедница, односите со општинските 
заедници ич здравствените организации, како и .со 
другите самоуправни организации и заедници со кои 
се уредуваат .други .прашања од делокругот на Здру-
жената градска заедница. 

(Собранието на Здружената градска заедница 
склучува општествени договори и самоуправни спо-
годби со кои на оЦшт начин се уредуваат самоуп-
равните одноои и донесува: Статут, планови и про-
грами за работа и развој, одлуки и правилници. 

Извршниот одбор на Собранието на Здружената 
градска заедница, во извршувањето на .своите изврш-
ни функции или врз основа на посебно овластување 
дадено со самоуправен општ акт на Собранието, 
донесува одлуки и упатства. 

Собранието на Здружената градска заедница, Од-
борот за самоуправната контрола, Соборот на Со-
бранието и Извршниот. одбор донесуваат Деловник 
за својата работа. 

Член 289 
Иницијатива за донесување на -самоуправен општ 

акт од делокругот на Здружената градска заедница 
можат да дадат работните луѓе непосредно или пре-' 
ку своите самоуправни организации и заедници, оп-
штествено-политичките организации, делегациите и 
делегатите, Одборот за самоуправна контрола, ра-
ботните тела и секретарот на Собранието на Здру-
жената градска заедница. 

Собранието на Здружената градска заедница, Из-
вршниот одбор или работно тело на Собранието што 
-ќе го овласти Собранието должни се подносителот 
(на иницијативата да" гр известат, како е постапено 
по иницијативата. 

Член 290 
Самоуправните општи акти во Здружената град-

ска заедница се донесуваат по претходно спроведена 
постапка за нивно донесување. 

Начинот и постапката за донесување на само-
управните општи акти поблиску се уредува со Де-
ловникот за работа на Собранието на Здружената 
градска заедница. 

,Член 291 
Самоуправните општи акти од член 332 од овој 

статут влегуваат во сила осмиот ден ЈОД денот на 
објавувањето, а оо исклучок од денот на објавува-
њето. ' -

Самоуправните општи акти.од став 1 на овој член 
се применуваат од денот на нивното »влегувања во 
сила, доколку со самиот акт како ден на почетокот 
на примањата не е утврден некој нареден ден. 

,И|Склучително од став 2 на овој член, со само-
управниот општ акт може да .се предвиди актот во 
целина или поодделни негови одредби да имаат 
повратно дејство само ако тоа го допушта приро-
дата на односите кои со актот се уредуваат и ако 
со тоа корисниците на здравствената заштита не се 
доведуваат во неповолна положба во поглед на сво-
ите драва и обврски од здравствената' заштита. 

Член 292 
Со предлогот на/ секој самоуправен општ акт 

предлагачот е должен да даде образложение. 
Во образложението од став 1 на овој член пред-

лагачот е должен да ги изнесе општествено-економ-
ските, правните и другите причини кои влијаеле на 
утврдувањето на основните решенија во предлогот 
на актот, осврт на расправата ако во претходната 
фаза на подготвувањето на актот таква расправа би-
ла организирана, дали за извршување на тој акт се 
потребни материјални средства, обемот и изворите 
на тие средства, како и дали се обезбедени орга-
низациони, кадровски и други услови потребни за 
(Извршување на тој акт. 

VIII. ОДНОСИ И СОРАБОТКА НА ЗАЕДНИЦАТА 
СО ОПШТЕСТВЕНО ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, 
ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЗАЕДНИЦИ 

Член 293 
Со цел за што - непотполно остварување на права-

та, должностите и задачите на Заедницата, Собра-
нието на Здружената градска заедница остварува 
соработка со Собранието на градот, Градскиот совет 
на синдикатите, Градската конференција на ССРН, 
Градскиот комитет (на Сојузот на комунистите и друЈ 

гите општествено-политички организации, а посебно 
при утврдувањето на политиката на развојот на 
здравствената заштита и остварувањето на таа по-
литика, за прашањата за развојот на самоуправните 
општествено економски одаокзи, унапредување на са-
моуправното спогодување и општествено договарање 
и унапредување на делегатското одлучување и само-
управните односи во Здружената градска заедница. 

Собранието, неговите собори и Извршниот од-
бор, создаваат услови и развиваат активности со 
кои овозможуваат што поцелосна соработка ро ор-
ганите и организациите од став 1 на овој член и за 
таа цел особено ги разгледуваат мислењата, предло-
зите и иницијативите кои тие органи и организации 
им ги упатуваат, формираат заеднички работни тела 
и развиваат други видови на соработка. 

Член 294 
Во постапката на подготвувањето, на самоуправ-

ните •спогодби и другите дамоуправни општи акти, 
како и плановите и програмите за работа и развој 
и другите позначајни акти, Собранието на Здру-
жената градска заедница и неговите органи сора-
ботуваат со органите на Собранието на градот, оп-
штествено-политичките организации во градот, ор-
ганизациите на здружениот труд и самоуправните 
интересни заедници, од другите општествени деј-
ности. 

Образложението на* предлогот на актот што се 
упатува до Собранието на, Здружената градска за-
едница' на разгледување и усвојување задолжително 
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ги содржи и забелешките и мислењата на заинте-
ресираните самоуправни -организации и ' заедници и 
нивите органи како и ооразложе^ие на предлагачот 
во поглед на тие заоелешки и мислења. 

Член 295 -
Собранието на Здружената градска заедница во 

аогларлојет со законот, статутот на град скопје и 
ОВОЈ статут, рамноправно одлучува со надлежниот 
сооор на Собранието' на градот за сите .прашања од 
оолаета на здравствената заштита кои се мо надлеж-
ност на Собранието на градот. ' -

Во согласност со Статутот на Собранието на град 
Скопје Ооор анкето на здружената градска заедни-
ца има право на иницијатива и право на цредлагач 
спрема Сооранието на градот за сите прашања од 
ооласта на здравствената заштита -кои- _ в о над-
лежлост^на Ооо ран исто на 1радот. — ^ 

Право на иницијатива и право на предлагач има 
и Собранието на град Скопје спрема Соар ани ето на 
Здружената градска заедница за сите прашања од 
надлежност на Здружената,градска заедница. 

Член 296 
Меѓусебната соработка, на органите на Собра-

нието на градот Скопје и Здружената градска заед-
ница се состои посебно во следното: 

— во планирањето на развојот на здравствената 
заштита и негово усогласување со општествениот 
план за развој на општеетвено-политичката заед-
ница. 

— во утврдување на обемот на средствата за 
реализирање на, целите и задачите во областа на 
здравствената заштита; ^ 

— во унапредување на општественото . до,товара-
ње и самоуправно спогодување и развој нд делегат-
скиот систем во областа на здравствената заштита. 

Член 297 
Собранието на Здружената градска заедница мо-

же со Собранието на градот, со Собранието на оп-
штинските заедници за здравствена заштита и со-
бранијата на другите самоуправни интересни заедни-
ци во областа на општествените дејности во градот 
да формираат заеднички работни тела за вршење 
на работи од заеднички .интерес во кои учествуваат 
и претставници на Социјалистичкиот сојуз на работ-
ниот народ, на Сојузот на синдикатите, Сојузот на 
комунистите, Сојузот на Социјалистичката младина 
и Сојузот на здруженијата на борците од НОБ. 

- Со актот за основање на заедничко работно тело 
од став 1 на 'овој член се утврдуваат неговите зада-
чи и делокругот, како и начинот на изборот на 
претставниците на поодделни органи и организации. 

Член 298 
Заради унапредување на здравствената заштита, 

Здружената градска заедница соработува непосредно 
со стручни, научно истражувачки и други организа-
ции и здруженија кои можат да придонесат за ре-
шавање на одредени прашања од интерес за деј-
поста на Здружената градска заедница. 

IX. ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ 
И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 299 
Стручните, пр авио -нор мат ивните, аналитичките, 

финансиските и административните работи на Здру-
жената градска заедница ги врши заедничка Струч-
на служба на Здружената градска заедница, општин-
ските заедници и на Ошовната заедница на пензис-/ 
кото и инвалидското осигурување на град Скопје 
и на општинските заедници за староста осигурување 
на земјоделците. 

Член ЗОО 
Самоуправниот општ акт -за основањето и осно-

вите на ^организацијата за заедничката Стручна 
служба го донесуваат собранијата на заедниците 
основачи. 

Заедничката Стручна служба е организирана ка-
ко раоотна заедница. 

Член 301 
Заедничката стручна служба може врз основа 

на самоуправна спогодеа што , заедниците основачи 
ке Ја -склучат со други самоуправни организации и 
заедници да врши определени стручни, аналитички; 
правни,- украдени, административни, финансиски и 
други работи на тие организации и заедници. 

Ч1ден 302 
За потребите на Здружената градска заедница 

заедничката стручна служба ги врши следните ра-
Ооти: 

,1. ги организира седниците на самоуправните 
органи на здружената градска заедница, изготвува 
извештаи од седниците, записници, заклучоци и ја 
оформува и средува, документацијата на самоуправ-
ните Органи; \ 

2. изготвува .анализи и информации и други ма-
теријали за самоуправното интересно организирање 
во здравството и за функционирањето на делегат-
скиот систем; • . 

3. ги врши работите на подготовките и спрове-
дувањето на изборите на делегатите во Собранието; 

4. изготвува самоуправни, спогодби, статут и дру-
ги самоуправни општи и други акти од ,надлежно^ 
иа Здружената градска .заедница; 

5. правно ги оформува актите и документите 
што се предмет на разгледување и одлучување во 
.рамките на Собранието ; 

6. ги врши работите на подготовките и спрове-
дувањето на јавната расправа по нацртите на само-
управните општи акти и другите документи на заед-
ницата, подготовките за објавување во службените 
гласила; _ . 

7. ги врши работите на информирање на деле-
гациите, делегатите и работните луѓе; 

8. подготвува и уредува гласило^ (соработува со 
средствата за јавно информирање и ја информира 
јавноста за работата на Здружената градска заедни-
ца- и обезбедува и ракува со стручните материјали; 

9. ги, изготвува самоуправните спогодби и дру-
гите самоуправни општи акти" и .материјали во вр<ска 
со слободната размена нат трудот и ~ ја следи и ја 
анализира нивната реализација; 

10. (ги врши работите во врска со склучувањето 
на спогодбите - и договорите со здравствените орга-
низации за укажување здравствена заштита и врши 
контрола на извршувањето на тие спогодби и до-
говори; 

11. врши работи на правно застапување во имот-
но правните и другите односи; 

12. изготвува планови и програми за , развој на 
здравствената заштита и здравствената дејност и 
финансијски ~ планови на Здружената градска заед-
ница ; 

'13. ги (Следи и анализира состојбите и потребите 
во областа на здравствената заштита и изготвува 
анализи, извештаи, информации за работа и оства-
рување, на развојната политика на Здружената /град-
ска заедница; 

14. ги следи, анализира и ги извршува работите 
на4 спроведувањето на инвестиционата политика на 
Здружената градска заедница и изготвува анализи, 
информации и извештаи, 

|И5. ракува со средствата на Здружената градска 
заедница во согласност со Закон и други прописи, 
општествени до,говори, самоуправни спогодби и дру-
ги самоуправни општи акти на Заедницата; 

16. се грижи за наплата на придонесите за здрав-
ствена заштита; 

17. (врши исплата на средствата за здравствена 
заштита на здравствените организации врз основа 
на самоуправни општи и други акти; 

1|8. изготвува периодични пресметки и завршни 
сметки за средствата на Здружената градска 'заедни-
ца и информации и анализи за остварување на 
нивните приходи и расходи; 
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19. решава во прв степен за (правата од здрав-
ствена заштита што произлегуваат од Јаконо т, ОВОЈ 
статут и од конвенциите и другите меѓународни 
СЛЧЈ1ЧЈД0И И договори; 

20. преку лекарските комисии врши оценка на 
работната спосооност и оценка за здравствената сос-
тојба на работниците и другите раоотаи луѓе во 
случаите определени со Статутот и другите општи 
акти на здружената ,гра)дска заедница; 

21. води евиденции во врска ОЈ работењето на 
Здружената градска заедница; 

22. врши работи во врска Со народната одбрана 
и општествената самозаштита; 

23. соработува со органите на општестзено-по-
литичките заедници, општествено-политичките орга-
низации, здруженијата, сојузите, месните заедници, 
организациите на .здружен труд и стручните илеш- ' 
тупим во врска со работите од 'надлежност на Здру-
жената градска заедница; 

24. ги врши административните и техничките ра-
боти во врска со работата на самоуправните органи 
на здружената градска заедница,-

,25. врши и други стручни, финансијски и адми-
нистративни работи што произлегуваат од законски-
те и другите прописи и самоуправните општи акти 
на Здружената градска заедница. 

Член 303 
Работниците во Стручната служба во рамките на 

правата, обврските и одговорностите утврдени со 
Знакон и ао самоуправниот општ акт за основање, ор-
ганизација и делокруг на Стручната, служба со са: 
моуправеи општ , акт ја утврдуваат внатрешната ор-

ганизација 'и систематизација на работите и работ-
ните задачи и утврдуваат таква структура и број 
на вработени што ке 016 ез беди навремено и успешно 
извршување на сите задачи утврдени со овој статут 
и други општи акти. 

Член 304 
Стручната служба задачите од утврдениот' дело-

круг ги остварува во рамките на програмата за ра-
бота што Ја донесува секоја година во согласност 
ао програмата за работа1 на Здружената градска за-
едница и со утврден број на кадри. 

'Програмата од претходниот став, со планот за 
потребните кадри Советот на работната заедница му 
Ја поднесува на Собранието на Здружената градска 
заедница на усвојување заедно со извештај за ра-
бота од претходната година. 

Член 305 
Работниците на Стручната служба стекнуваат 

доход во однос на слободна размена на трудот со 
Здружената градска заедница. 

Основ за стекнување на доход на Стручната 
служба цретставува извршувањето на задачите од 
годишната програма за работа. 

Доходот на Стручната служба што го стекнува 
во однос на ^слободна размена со Здружената град-
ска заедница го чинат, средствата за лични доходи 
и заедничката потрошувачка, а се утврдува секоја 
година со Самоуправна спогодба склучена помеѓу 
Здружената градска заедница и заедничката Стручна 
служба. 

Член 306 
јРабоганците на Стручната- служба се должни 

по налог на секретарот на Собранието на Здруже-
ната градска заедница да извршуваат и задачи кои 
не се утврдени со Програмата за работа на Струч-
ната служба, ако со тоа се попречува настапувањето 
на -штета, во случај на измена на прописите и ако 
тоа го побараат Собранието, неговите органи и тела 
на_ Одборот за самоуправна контрола. 

За извршување на задачите што не се утврдени 
со Програмата за работа на Стручната служба и за 
чие извршување не се обезбедени средства, Собра-
нието ва Здружената градска 'заедница обезбедува 
средства со посебна одлука. 

Член 307 
, Работното време на работните луѓе во Стручна-
та служба изнесува 42 часа седмично.. 

Распоредот на у работното време во текот на 
седмицата се утврдува со општ акт на Стручната 
служоа во согласност со со Оран ИЈ ата на заедниците 

- милов ачи. 
За ооавување на одделни работи и работни за-

дачи може да се воведе и работа во' смени со по-
себна одлука на надлежниот орган на Стручната 
служба во согласност со собранијата на заедниците 
основачи. 

Член 308 
Стручната служба за својата работа одговара 

пред иоораниеш на Здружената градска заедница., 
ел рушат а служба е должна да поднесува годиш-

ни извештаи за расо га и други извештаи за работе-
њето. 

, X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 309 
Сите општи акти донесени од Собранието на 

Здружената градска заедница пред донесувањето на 
ОВОЈ статут ке се усогласат со ОВОЈ сгатут најдоцна 
во рок од една година по неговото влегување в»о 
сила. 

Член 3;10 
Со денот на влегувањето во сила на овој статут 

престануваат да важат: 
1. Статутот на Заедницата на здравството и 

здравственото осигурување на град Скопје, 
2. Одлуката за утврдување на органите на упра-

вувањето и другите органи на Заедницата на здрав-
ството и здравственото осигурување' на град Скопје 

Член 311 
Лицата избрани и именувани во Здружената град-

• ска заедница врз основа на актите од претходниот 
член ги задржуваат правата стекнати врз основа на 

- овие акти до истекот на времето за кое се избрани. 

Член 312 
Овој статут се објавува по прибавување на сог-

ласност од Собранието на град Скопје, а Влегува во 
сила осмиот ден по објавувањето во „(Службен весник 
на СРМ". 

Бр. 0)2-4276/8 - ' 
21 мај 1985 подива 

Скопје 
, Претседател, ̂  

Борис Јаневски, е. р. 

Огласен дел 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелства од I до IV година и диплома на 
име Тони Андевски, Куманово. (3205) 

Свидетелство за VIII одделение »а име Миле Ни-
кемовски, Куманово, (3206) 

Свидетелство на чиме Стевче Ангеловски, Кратово. 
Свидетелство на име Благица Стојановска, Кра-

тово (3208) 
Свидетелство на име Благојка Јакимова, Кратово. 
Свидетелство за IV одделение на име Коле Донев, 

Кратово. . _ - (3210) 
Свидетелство за IV одделение на име Давидовска 

Драгица. Крива Паланка. • - (3211) 
Свидетелство за VIII одделение на име Емир 

Џемаиљи, Тетово. - (32112) 
Свидетелство за IV одделение на име Беќир Ју-

суфа Тетово. ' (3213) 
Свидетелство за VIII- одделение на име Џавит 

Мислими, Тетово. (3214) 



Сир. 61 6 — Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЕМ 23 јуни 1986 

Свидетелства од I до IV година на име Раметума, 
Садики, Тетово. (3215) 

Свидетелство за I година на име Бислим Мемиши, 
Тетово. (3216) 

Свидетелства за I и * II година из име Туријан 
Јакупи. Гетово. (3218) 

Свидетелство за V клас на име Нехат Рамадани, 
Тетово. ~ (3219) 

Свидетелство за IV клас на име, Аким Сулејмани, 
Тетово. (3220Ј 

Свидетелство за IV одделение на име Гузем^е 
Адили, Гостивар. ' (Ј221) 

свидетелство за IV одделение на име Бекири 
Зеди, гостивар. ' ч (3222) 

свидетелство на име Вејсел Хадари, Гостивар, 
свидетелство за VIII одделение на име мукрем 

Хасипи, гостивар. (^224) 
свидетелство за II година на име Миради Белиу, 

Гостивар. - (3225) 
свидетелство за III година на име Бедри фезлиу. 

Гостивар. (3226; 
свидетелства од I до III година на џме Мита 

Точева, кочани. • (3227) 
свидетелства за Г и II клас на име Панте Колев, 

Кочани. (3228) 
свидетелство за I година на име Фиданчо анге-

лов, кочани. (3229) 
Свидетелство на име Ванчо Илиевски, Делчево. 
Свидетелство на име Миле Јовановски, делчево. 
Свидетелство на име Ванчо Илиевски, делчево. 
Свидетелство за IV одделение на име Зорка Та-

сева, Струмица. (3233) 
Работна книшка на име Феизиќ Виво, Скопје. 
Ученичка книшка бд I година на име Груновски" 

Сашо. Скопје. , (3235) 
Работна книшка на име Слободан Темеловски, 

Скопје. (3236), 
Свидетелства од I, II, ИГ и IV година и диплома 

за завршено гимназија на име Барлевска Љубинка, 
Прилеп. (3232) 

Свидетелства за И година на име ШИЛИНКОСКРЈ 
Марјан, Прилеп. (3239) 

Свидетелства за VIII одделение на име Аница 
Николовска, Прилеп. 3240) 

Диплома за завршен испит на име Маневски 
Владо, Титов Врес. (3242) 

Диплома за хемиски техничар на име Тошева Г. 
Родна, Титов Велес. ' ^ (3243) 

Свидетелство за ИН година на име Митрески 
Бранко. Титов Велес. (3244) 

Свидетелство за III година на име Костев Илчо, 
Титов Велес. , (3245) 

Свидетелство на име Биљана Атанасова, Титов 
Велес. - (3264) 

Свидетелство на име Сузана Кузмановић, Титов 
Велес. (3247) 

Свидетелство за VIII одделение на име Барлев-
ска Лилјана, н. Чашка, Титов Велес. (3248) 

Свидетелство на име Мирјана Блажева, Неготино. 
Свидетелства за I и И година на име Веса Колева, 

Неготино. (3250) 
Свидетелство за I година на име Маре Бресли-

ева, Неготино. (3251) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо 

Спасов. Неготин., 1 (3252) 
Свидетелство за II клас на име Гоце Илиевски, 

Неготино. - ^ (3253) 
Свидетелство за II година на име Сарита Андова, 

Неготино. (3254) 
Свидетелство за II година на име Веска Зафирова, 

Неготино. (3255) 
Свидетелство за И година на име Андријана Јо-

ванова, Неготино. ^ (3256) 
Свидетелство за II година на име Надица Па-

нова, Неготино. (3257) 
Свидетелство за I година на име Роска Ристева, 

Неготино. (3258) 
Свидетелство за II година на име Ангелчо Андов, 

Неготино. (3259); 

Уверение за прицводство на бели печива бр. 3100 
на име1 .ибраим .Махмута, Тетово. 

Свидетелства од I до IV клас на име Мерите 
Рустеми. Тетово. (3261) 

Свидетелство за КВ металостругар на име Хаиру 
Латифовиќ, Тетово. (3262) 

Свидетелство за И година на име Гзиме Халити, 
Тетово. (3263) 

Свидетелства од I до IV година на име Белим 
Далипи, Тетово. (3264) 

Свидетелства од IV до VIII оделение на име Са-
душ Асеим, Тетово. (3265) 

Свидетелство за IV одделение на име Младен 
Илиевски, Тетово. - (3266) 

Свидетелство за VI одделение на име Бујамин Ка-
леми, Тетово. (3267)' 

Свидетелство за VIII одделение на име Абдули-
ник Селики, Тетово. (3268) 

Свидетелство на име Бурхан Демири, Тетово. 
Свидетелство на име Мирче Савески. Тетово (3270) 
Свидетелство за VIII одделение на име Абдураим 

Сулејмани, Тетово. ^ (3271) 
Свидетелства од I до IV година на име Љатиф 

Зулбеари, Тетово*. (3272) 
Сведителства од I до IV година, -на име Раметула 

Садики, Тетово. (3273) 
Лична карта и возачка . дозвола на име Ферати 

Азиз, е. ЖеровЈане, Тетово. ^ (3274) 
Работна книшка на име Ибраим Амети, Тетово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Муртезаи 

Ибиши. Тетово. (3276) 
Свидетелство- за VIII оделение на име Лазам 

Блиреми, Тетово. (3277) 
Ученичка книшка на име Милена Стојческа, Те-

тово. (3278) 
Свидетелство за I и II клас на име Газмена Ари-

фи Тетово. (3279) 
Ученичка книшка на име Марин Стојаноски, Гос-

тивар. х (3280) 
Свидетелство за I година на име Душко Николо-

ски, Гостивар. (3281) 
Свидетелство на име Бејтула Исмаили, Гостивар. 
Свидетелство за I година на име Ружа Трајкоска, 

Гостивар. (3283) 
Диплома на име Садик Фејзоски. Гостивар, (3284) 
Свидетелство на име Арфан Ефидау, Гостивар. 
Работна книшка на име Ајрадин Алими, Гостивар. 
Свидетелство за V одделение на име Лидија Ни-

колоска, Гостивар. (3287) 
Свидетелства бд I до IV година и диплома на 

име Илбер Адеми, Гостивар. - „ (3288) 
Здравствена легитимација на име Смилјана То-

филоска, Гостивар. (3289) 
Работна книшка на име Рецеп Нухија, Гостивар. 
Свидетелство за VIII одделение на име Снежана 

Велиноска. Гостивар. (3291) 
Свидетелства за I, II и III година на име Зул-

кадри Фејзи, Гостивар. (3292) 
Свидетелства за I и II година на име Атанасоска 

Газанкова, Штип. 4 (3293) 
Здравствена легитимација на име Снежана Ата-

насова, Штип. (3294) 
Свидетелство за I Година на име Билјана Нико-

лова, Штип. (3295) 
Диплома на име Снежана Илиќ, Штип. (3296) 
Свидетелство за II година на име Драги Коста-

динов, Штип, (3297) 
Свидетелство за IV година и за завршен испит 

на име Наташа ѓорѓиевска, (3298) 
Свидетелство за завршен испит на име Лидија 

Барлевска. Штип. (3299) 
Свидетелства од I до IV клас на име Валентина 

Чамушева, Штип. • (3300) 
Свидетелства за I и П1 година и за завршен ис-

пит на име Трајко Јованов, Штип. , (3301) 
Работна книшка на име Невена Волцевска, Берово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Олгица 

Паунова, Делчево. (3304) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ванче 

Костадинов, Пробиштип. (3305) 
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Лична карта на име Македонка Вукова, Радовиш. 
Свидетелства за I и II година на име Славчо 

Илиев. Радовиш, (3307) 
Свидетелство на име Маријана Стојанова, Радо-

виш. - (3308) 
Свидетелство од I година на име Татјана Мари-

новска, Скопје. • (3309) 
Свидетелство од I година на име Лидија Митрева, 

Скопје. . (3310) 
Работна книшка на име Гордана Стојановиќ, 

Скопје. ' (3311) 
Работна книшка на име Љупка Ивановска, е. 

Драчево, Скопје. (3312) 
Работна книшка на име Борис Ангеловски, Ско-

пје. ' (3313) 
Ученичка книшка на име Стефаноски. Дејан, 

Прилеп. . - (3314} 
Свидетелство за завршено средно образование на 

име Ацески Роберто, Прилеп. (3315) 
Ученичка книшка на име Јанческа Лепа, е. Трој-

крсти, Прилеп. (3316) 
Свидетелство за II клас на име Горан Додевски, 

Куманово. (3317) 
Свидетелства за I и II клас на име Марјан 

Павловски, Куманово. (3318) 
Свидетелства од I до IV година и за завршен ис-

пит на име Лидија Стојанова, Куманово. (3319) 
Свидетелства »од I до IV година шоа име Тони Ан-

девски, Куманово. (3320) 
Ученичка книшка на име Влајко Златановски, 

Куманово. (3321) 
Свидетелство за II година на име Спасе Стевков-

ски. Куманово.- (3322) 
Работна книшка на име Џељаљ Селими, Кума-

ново. . (3323) 
Свидетелство на име Николче Јовановски, Крива 

Паланка. (3324) 
Свидетелство на име Лиле Стојановска, Крива Па-

лавко. (3325) 
"ударение за завршен градежен курс на име 

Милески Миливај, е. Црешево, Македонски Брод. 
Свидетелство за VIII одделение на име Наков 

Тодор, (33^7) ; 
Ученичка книшка за II година на име Пецо 

Стефановски, Титов Велес. (3329) 
Диплома на име Родна Тошева, Титов Велес. 
Свидетелство на име Тони Коленковски. Титов 

Велес. . " (3331) 
Свидетелство за III клас на име Атанас Стојчев, 

Неготино. (3332) 
Свидетелство за II година на име Ранка Кордова, 

Неготин. ' ; (3333) 
Свидетелство на име Љубица Јанеска, Тетово. 
Свидетелство за IV одделение ћа име Адил Бе-

џети, Тетово. ^ (3336) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ружди 

Кенан, Тетово. (3337) 
Свидетелство за V одделение на име Себри Бе-

ари, Тетово. (3338) 
Диплома за КВ Аутолакер на име Велимир Јо-

вановски, Тетово. (3339) 
Свидетелство за I Година на име Весна Авра- , 

мовска, Тетово. (3340)У 

Свидетелство за III година на име Сермијете Ид-
ризу Тетово. (3341) 

Здравствена легитимација на име Кујтим Адеми, 
Тетово. (3342) 

Свидетелства ч од I до IV година и диплома на 
име Муарем Сејфулаи, Гостивар. (3343) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ибрахим 
Хаоран, Гостивар. (3348) 

Работна книшка на име Миладин Заов, Кочани. 
Ученичка книшка на име Зоран Николов, Ко-

чани. (3350) 
Ученичка книшка на име Драгица Глигорова, 

Кочани. (3351) 
Ученичка книшка на име Николчо Спасевски, 

Кочани. (3352) 
Свидетелство за IV година на име Роберто Но-

лев. Радовиш. (3353) 

Свидетелство за II година на име Тања Самарова, 
Свидетелство за I година на име Драгица Шуш-

левска, Скопје. (3355)' 
Работна книшка на име Петровска Ружица, Ско-

пје. , (3356) 
Работна книшка на име Рамуш Зекири, е. Маџа-

р а Скопје. • (3357) 
Работна книшка на име Никола Цаневски, Ско-

пје. (3358) 
Воена книшка на име Адем Зејнула, Скопје. 
Ученичка книшка на име Богоева Розе. Прилеп 
Ученичка книшка на име Блажеска Александра, 
Свидетелства за I, II и III година на име Руде-

ски Јане, Прилеп. (3362) ' 
Свидетелства за II, III и IV година на име Илие-

. ски Трајко, Прилеп. 1 (3363) 
Ученичка книшка на име Зоран Мајсовски, Стру-

г а . (3364) 
Свидетелство за I година на име Благој Димов, 

Титов, Велес. ' (3366) 
Работна книшка на име Душан Јованов, Неготи-

но. ' (3367) 
Здравствена легитимација на име Лена ѓорѓиева 

Штигѓ. * (3368) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ташко 

Ѓорѓиев, Штип (3369) 
Здравствена легитимација на име Владимир Та-

лески, Штип. (3370) 
Свидетелство на име Павле Спасевски, Штип 
Здравствена легитимација на име Гордана Ко-

цева, ^ Штип. ( 3372) 
Работна книшка на име Виолета Бојовска, Те-

тово. ^ (69,1,8) 
Работна книшка, издадена- од Кратово * на име 

Стоименова Блашка, ул. „Никола Карев" бр. 16. Кра-
тово. (6948) 

Работна книшка на (име Велинче Крстевски, Кри-
ва Паланка. , , (6949) 

Работна книшка на име Миле Петрушевски, Ку-
маново. (6954) 

Работна книшка на име Јелена Базевска, Беро-
в о . ' (6971) 

Работна книшка на име Чедомир Михајло реки, 
Куманово. (41) 

Р а б о т а книшка на име Чедо Бајковски, Кума-
ново.' (42) 

Работна книшка на име Слободонка Ставревска, 
Охрид. (43) 

Работна книшка на име Нури Шабани, Кумано-
во. (1о4) 

Работна книшка на име Зоран Николовски, Ку-
маново. (106) 

Работна книшка, издадена од Заечар на име 
Станко вик Мите, е. Кркља, Крива Паланка. (НО) 

Работна книшка, на име Салија Селами, Гости-
вар. (123) 

Работна книшка на име Миле Петрушевски, Ку-
маново. (130), 

Работна книшка на име Киро Трајков, Неготино. 

(148) 
Работна книшка на име Марика Арсовска, Штип. 

(181) 
Работна книшка на име Елена Чекалова, Штип. 

(182) 
Работна книшка на име Славица ТрајкО(Ска, При-

леп. - ' (297) 
Работна книшка на име Верка Цветкоска, При-

леп. 1 ' (298) 
Работна книшка, издадена од Брод Македонски 

на име Јагода Ристеска, е .Грешница, Брод Маке-
донски. (304) 

Работна книшка на име Моме Стојковски, Кума-
ново. (336) 

Работна книшка на име Јовановска Слободанка, 
е. Градец, Крива Паланка. ' (343) 

Работна книшка бр. 4583 на име Петар Мите-
ски, Крушево. I (379) 

Работна книшка па име Зоран Петров, Пр оби-
штип. (395) 
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Работна книшка на име Ружа Миковска, Кума-
ново. • (417) 

Работна книшка на име Алирами Сулејмани, Те-
тово. х ' (427) 

- Работна книшка на име Мејреме Демири,' Гос-
тивар. - ' (440) 

Работна книшка на име Јадранка Спасевска, Ку-
маново. ^ (449) 

Работна книшка на име Стојче Апостоловиќ, Ку-
маново. (4511) 

Работеа книшка на име Марјан- Илиевски, Ку-
маново. • , (452) 

Работна книшка на име Невзат Марини, Тетово. 
(461) 

Работна книшка на име Панова Јелена, ул. „8-ма 
Белешка" бр. 15, стан 10, Титов Велес. (484) 

Работна книшка на име Ајети / Миваил, е. Гра-
дец, Гостивар. ' .. ^ (499) 

Работна книшка на име Ранко ѓорѓиев, Виница. 
(505) 

Работна книшка на име Мирјана Стојанова, Ра-
довиш. , , '(513) 

Работна книшка на име Драган Бричковски, Ку-
маново. - (516) 

Работна книшка на име Илиевски Раде, е. Бо-
рово, Крива Паланка. - <520) 

Работна книшка на име Зорица Преизоска, Ох-
рид. - " ^№1) 

Работна книшка на име Сенакја Ајрадиноски, 
'Македонски Брод. * , (5(22) 

Работна книшка на име Муста Икмет, Македон-
ски Брод. I (5 23) 

Работна "книшка на име Душко Соколовски, Ви-
ница. ' ' ' (577), 

Работна книшка на име Драгомир Стојановски, 
Куманово. (584) 

Работна книшка на име Фљамире, Куманово. 
(585) 

Работна книшка на име Драги Стоилков'ски, Ку-
маново. ' . . , (586) 

Работна книшка на име Мицко Стојковиќ,- Кума-
ново. ' > (58?) 

Работна книшка на име Рамазан Рамадани, Гос-
тивар. 4 (606) 

Работна книшка на име Сребре Не делковски. 
Кратово. ' (637) 

Свидетелство на име Блаже Вељаноски, Прилеп.. 
Свидетелство на име Крсте ѓорѓиески. Прилеп. 
Свидетелства од I до IV година на име Рецеп 

Џеладини, Куманово. (5531) 
Диплома на име Агуш Секула, Куманово. (5532) 
Свидетелства за III и IV година. и диплома на > 

име Бисим Имери, Куманово. ' (5533) 
Свидетелство за завршен испит на име Насер 

Рамадани, Куманово. (5534) 
Ученичка книшка на име, Љубица Бошковска, 

Куманово. (5535) 
4 Диплома на име Скендер Рушити, Куманово. 

Свидетелство за I година на име Исмет Курти-
ши куманово. (5537) 

Работна книшка на име Рате Ивановски, Крато-
во. (5538) 

Работна книшка- на име Јованка Стојменовска, 
Кр.Паланка. (5539) 

Книшка на име Миле Јакимовски, Кр. Паланка. 
Свидетелство за VIII 'одделение Ца име Н&дев 

Ацо, Т. Велес. (5541) 
Свидетелство за VIII одделение на. име Јованов 

Бошко, Т. Велес. (5542) 
Работна книшка на име Стојановска Марија, Т. 

Велес. 4 (55.43) 
Воена книшка на име Алил Ајдари, е. Џепчиште, 

Тетово. (1239) 
Сообраќајна- дозвола ТЕ 362-73 на име Решад Аде-

ми, ул. „Н. Тесла" бр. 26, Тетово. (1241) 
Пасош издаден од СВ!Р — Прилеп, на име. Аса-

носки Исмаил, ул. „Беровска" бр. 188, Прилеп. (1266) 
Свидетелство за VIII (Одделение, издадено од 

ЦСУ „Лазо- Филиповски — Лавски" на име Верка 
Карева, ул. „Илинденска" бр. 17, Кавадарци. (1271) 

Работна книшка на име Зоран Стоилов, Штип. 
(1150) 

Работна книшка на име Ило Павлов, Кочани. 
(1154) 

Работна книшка на име Симеон Петров, Виница. 
(1156) 

Воена книшка, издадена од Народна одбрана —. 
Куманово на име Шабани Авдиљ, е. Отља, Кума-
ново. ' (1164) 

Воена книшка, издадена од Куманово на име 
Шабан Мустаф овски, ул. „ХЗредорек" бр. 101, Кума-
ново. (1165) 

Работна книшка на име Драган Новаковиќ, Ку-
маново. , (1166) 

Воена книшка на име Абдулсами Камили, ул. 
„116" бр. 22, Тетово. ' (1177) 

двоена книшка на име Алиидриз Мемеди, ул. 
„ЈНА" бр. 11, Струга. (1191) 

Раб отна книшка на име Расема Тримче века, Те-
тово. 4 ' (1200) 

Работна книшка на име Дестан Мрмедов, Штип.-
(1208) 

Работна книшка на име Костадин Лазаров, Ра-
довиш. (1221) 

Работна книшка на име Блага Стефанова, Крива 
Паланка. , ' (639) 

Работна книшка на име Драга Петровска, Крива 
Паланка. (640) 

Работна книшка на име Абдираман Ајрули, Те-
тово. - - ( (651) 

Работна книшка на/име Рамадан Имери, Тето-
во. , (652) 

Работна книшка на име Мамурашид Адеми, Те-
тово. (659) 

Работна книшка на име Јооим Асков, Неготино 
(679) 

Работна книшка на име Мифтар Абази, Тетово 
(681) 

Работна книшка на име Усеин -Горгалиев, Радо-
виш. * (696) 

Работна книшка на, име Страшко Спасовски, 
Скопје. Ј (719) 

Раб опна книшка на име Јован Митевски, Кума-
ново. , (724) 

Работна' книшка на име Амза Мустафов, Штип. 
/ (736) 

Работна книшка на име Димитар Стојанов, Ра-
довиш. ' Ј740) -

Работна книшка на име Иван Ефремов, Проби-
штип. , (741) 

Работна книшка на име Ласте Колевски, Кума-
ново. , (745) 

Работна книшка и договори на име Мери Пет-
ковска, Куманово. (746) 

Работна книшка и договори на име -Мирјана Пет-
ковска, Куманово. (747) 

Работна книшка на име Слободан Николовски, 
Куманово. ч (748) 

Работна книшка на ' име Абдула Мехмеди, Гос-
тивар. - (762) 

Работна книшка на 'име Снежана Кадриева, Скоп-
је. . - . (777) 

Работна книшка на име Ивица Тасиќ, Кумано-
во. (778) 

Работна книшка на име Трајко Иванов, Кратово. 
- • (779) 

Воена книшка на име Небојша Стојановски, ул 
„Б. Кидрич" бр. 23, Тетово. ' , (794) 

Работна книшка на име Мурат Амети, Тетово. 
(795) 

Воена книшка на име Абдија Нејази, е. Џеп-
чиште, Тетово'. V 1 (823) 

Воена книшка на име Мусли Османи, С. Пирок, 
Тетово. (826) 

Возачка дозвола бр. 997, издадена од ОВР Ма-
кедонски Брод на име Караманески Нијазија, е. 
Пласница, Македонски Брод. (881) 

Работна книшка на име Рамадан Демиров, Него-
тино. (883) 

Работна 'книшка на име Марјан Кузмановски, 
Куманово. / (896) 

I 
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Работна книшка на име Дашмир Хајдари, ул. 
„Бл. 'Тоша" бр. 104, Тетово. (904) 

Работна книшка на ћме Драги Кокошкаров, Штип. 
(935) 

Работна книшка на име Нада Симонова, Би-
тола. * (5838) 

Свидетелство за V одделение на име Маре Тор-
тевска, Прилеп. - ' (5839) 

Свидетелство за IV одделение на име Стојанка 
Бршевска, Прилеп . (5840) 

Свидетелство од I до4 IV клас и диплома на име 
Фередин Селимани, Куманово. (5841) 

Свидетелство за I) година на име Захачева Ро-
дна, Д. Капија. (5843) 

Здравствена легитимација на име Казибан Бај-
рами, Тетово. (5844) 

Свидетелство за V и VI одделение на име На-
сер Османи, Тетово. (5845) 

Свидетелство за VI одделение на име Сатки 
Јанузи, Тетово. , ' (5846) 

Книшка на име ^Раметула Рецепи, Тетово. (5847) 
Свидетелство на име Веладин Хасани, Тетово. 
Здравствена легитимација на име Кадира Изаири, 

Тетово. 1 (5849) 
Свидетелство на име Фадил Етеми, Тетово. 
Диплома на име Џефер ^Мислими, Тетово. 
Свидетелство за IV клас и завршен испит на 

име Гзим Дервиши, Гостивар. (5852)-
Свидетелство за I клас на име Абдулкадр Бај-

рами, Гостивар. * ' (5853) 
Свидетелство за VI одделение на име Манир 

Мустафа, Гостивар. (5854) 
Здравствена легитимација на име Лидија Ни-

колова, Штип. (5855) 
Здравствена легитимација на име Ленче Мане-

ва, Штип. * • (5857) 
Работна книшка на име Санија Арсманова, 

Штип. (5858) 
Диплома на име Ванчо Јованов, Штип. (5859) 
Свидетелство на име Миленка Телева, Штип. 
Индекс бр. 1062 на име Ванчо Јованов, Штип 
Диплома наиме Драган Арменски, Берово. (5862) 
Диплома на Ванчо Догозански, Берово. (5863) 
Пасош на име Васил Киров, Кочани. (5864) 

чПасош 776862 на име Васко Јовевски Скопје 
Воена, книшка на име Салид Џемал, Скопје 
Воена книшка на име Алексов Драги, Скопје. 
Индекс на име Блафа Борческа, Битола. (5868) 
Здравствена легитимација на име Никола Јова-

новски, Тетово. (5869) 
Диплома н име Јоим Лазоми, Тетово. (5870) 
Диплома на име Бардил Лазоми, Тетово. (5871) 
Диплома на име Берат Идризи, Тетово. (5872) 
Свидетелства од I до IV година на име Мур дин 

Исени, Тетово. 1 (5873) 
Свидетелство за * I година на име Самет Ру-

шити, Тетово. (5874) 
Свидетелство за VIII одделение на име Алира-

ми. Џафери, Тетово. (5875) 
Свидетелство за VIII одделение на име Гајур 

Усеини, Тетово. (5876) 
• Свидетелство од V до VIII одделение на име 

Таип Кедиши, Тетово. (5877) 
Свидетелство за VIII одделение на име Зекирија 

Казими, Тетово. , (5878), 
Здравствена легитимација • на име Даут, Идоизи. 

Тетово. (5879) 
Здравствена легитимација на име Шериф Цека, 

Тетово. ' . (5880) 
Диплома на име Секти Рустеми, Гостивар. (5881) 
Свидетелство за VIII одделение на име Илинка 

Крстеска, Гостивар. (5882) 
Свидетелство на име Мирка Џамбоска, Штип 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 
Загубениот тркалезен печат под назив: „Собра-

ние на општина Центар, Општински (секретаријат за 
народна одбрана — Скопје" се огласува за неважен. 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот (стопански суд во Штип, оо решение-
то Фи. бр. 21 од 2. IV. 1986 година, на регистарска 
влошка бр. 1-41-1-0-0, го запиша во судскиот регис-
тар конституирањето на ООЗТ 33 „Штучанка" — е. 
Штука — Струмичко со, ООЗТ — Основна .организа-
ција Н)а здружен Труд на кооперанти, е. Штука/ 
Струмичко. 

Основната организација ги врши (Следните деј-
ности: кооперација со индивидуалните земјоделски 
производители од е. Штука, а и пошироко каде што 
нема регистрирано земјоделски задруги; унапредува-
ње на земјоделското и сточардаото производство во 
село,- откуп и промет на земјоделски производи кои 
се произведени по пат на кооперација помеѓу ООЗТ 
на кооперанти во шетав на 33 ".„Штучанка" — е. 
Штука и индивидуалните земјоделски производители 
од селото,- набавка и продажба на репроматеријали 
за здружените^ земјоделски производители; набавка 
на земјоделски машини и орудија,- преземање на 
земја од здружените земјоделски производители кои 
се неспособни и'изнемоштени лица заради нивно оо-
циј алко згрижуваа е. 

Основната •организација има- неограничени овлас-
тувања во правниот промет оо трети лица. 

За обврските во правниот промет со трети лица 
ООЗТ одговара <ро сите свои средства. ч 

Спрема другата ООЗТ основната организација 
одговара ограничено (Солидарно. 

•Спрема Земјоделската задруга основната органи-
зација одговара неограничено солидарно. 

В. д. директор на ООЗТ е Кирил Јанов, со* неог-
раничени овластувања во застапувањето. 

Од Окружниот стопански, суд во Штип, Фи. бр. 
21/86. (146) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 25/86 го запиша во судскиот регистар 
скокањето на откупен пункт — деловна единица на 
Земјоделската задруга „Југострумица" — е. Едноку-

4 ќево, Струмичко, со следните податоци: Земјоделска-
та задруга „Јутструмица" — е. Едноку&ево основа 
откупен пункт за откуп на земјоделски и »сточарски 
производи во е. Генерација. Струмичко. 

Од Окружниот стопански >суд во Штип, Фи. бр. 
25/86. , ,(148) 

Окружниот стопански суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 38 од ЗИ. III. 1986 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-3412-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на овластеното лице за застапу-
вање на Заводот за унапредување на претшколското 
и основното образование и воспитание на, општини-
те Берово, Виница. Делчево и Кочани, Ц. О. — Бе-
рово, со следените податоци: .Досегашниот • ив. (д. ди-
ректор Тод оспе в ѓорѓи се (разрешува од должноста,, 
а се именува Младеновски Славчо за директор со 
неограничени овластувања во застапувањето. 

Од Окружниот стопански суд- во Штип, Фи бр. 
38/86. .(155) 

Окружниот стопански -суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 298 од 27. III. 1986 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-2006-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на СВОЈСТВОТО на лицето 
овластено за застапување на Земјоделската задруга 
„Коста Делев", Р. О. — е. Удово, Валандово, со след-
ните податоци: Досегашниот в.д. директор Пантели-
ја Савов се запишува како директор, без ограни-
чување. 

7 Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ср-бг. 
бр. 298/86. (143) 

Окружниот стопански суд,во Скопје, со решение-
то' Срег.- бр. - 297 од 27. III. 1986 .година, на оегис-
тарска влошка бр. 2-2007-0-0-0, ја заниша во суд-
скиот регистар промената на својството на лицето 
овластено за застапување на Земјоделската задруга 
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„Дренак", Р. О. — е. Собри, Валандовско, со след-
ните податоци: Досегашниот в. д.. директор Кијжл 
Танчев се именува за директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. бр., 
297/86. (150) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 93 од 12. III. 1986 год,ина, на регис-
тарска влошка бр. 3-4428-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на фирмата односно називот и 
лицето ^овластено за застапување со следните пода-
тоци : Досегашната фирма односно назив на Оп-
штинската заедница на здравството и здравственото 
ошгурување — Гостивар се менува и во иднина ќе 
гласи: Општинска самоуправна интересна заедница 
за здравствена заштита, (со целосна одговорност — 
Гостивар, ул. „Борче Јовановски" — Центар. Се бри-
ше досегашниот застапник Душан Михајловом, се-
кретар на Заедницата, а се запишува за нов зас-
тапник Милутин Алековски, секретар, без ограни-
чување. 

Од Окружниот стопански <суд во Скопје, Сјрег. бр. 
93/86. - (И51) 

Окружниот 'стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 159 од 13. III. 1986 година, на ре-
гистарска ,влошка бр. 2-2049-0-0-0, ало запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
3 ем ј од е леко -сто ч арската задруга под фирма: Земјо-
д е леко -|сто!ч арека задруга „Вешалица", Р. О., е. Крно-
во — Кавадарци. 

Задругата е основана со одлука на основачкото 
собрание бр. 10 од <1. II. 1986 година, односно со 
самоуправната спогодба за здружување на задругари 
од 1. II. 1986 година.. 

Основачи на задругата се: Димитров Трајче, По-
пов Стојан, Галабов Лазар, Димитрова »Станка, Кам-
чев Ангел, Станоев Мито, Ризов Пано, Ничков Спа-
со, ѓорѓиев Димо, Василев Ѓоко, Попов Ристо!, Лазо 
П. Најдов, Бошков Ристо, Трајков Илија, Јанев Пав-
ле, Ѓоршев Круме, Леов Мишо, Атанасов Блаже, 
ѓорѓиев Петар, Трајков Јован, Бошков Стаќо, Кос-

- тадилов Ордан, Василе® Ефрем, Нетк(о Недев, Арсов 
Кире, Лазар Недев, ѓорѓиева Нада, Јованов Јован и 
Атанасов Лазо. 

Основни дејности: 
' Земјоделско производство: 

— нолјоделство, 
— овоштарство, 

- — лозарство; 
— стбч арство, 
— земјоделски услуги за растително производ-

ство, 
— земјоделски услуги за сточар1ство, 
— рибарство на реки и во рибници. 
Споредни дејности: 
— завршни и занаетчиски работи во градеж-

ништвото ((производство на градежен материјал), про-
изводство на вар, производство на режана граѓа, 
производство на .предмети од прачки; 

— производство на волнени ^ткаенини (јамболии, 
ќилими и теписи); 

— производство, откуп и пласман на шумски 
растенија и плодови; 

— производство на сточарски производи и пре-
работка на истите,-

—г производство на кожа и крзно; 
— производство на свинска кожа, производство 

на ситна кожа и крзно; 
— набавка и продажба на репроматеријали, зем-

јоделски машини и орудија за работа во задругата 
и услуга на здружени земјоделци и кооперанти; 

— производство на прехранбени производи: ме-
лење и лупеше на жито, производство на леб и тес-
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тенини, производство ца. скроб и преработки, произ-
водство на ракија и вино, производство на добиточна, 
храна; 

— трговија на мало со прехранбени производи: 
леб, печива, млеко; млечни производи, зеленчук, 
овошје и преработки, месо, живина, риба, разни жи-
вотни производи, алкохолни пијалаци и производи 
за домашни потреби; 

— трговија на мало со .^прехранбени произво-
ди: огрев и градежен материјал, друга трговија со 
мешана .стока; 

— трговија на големо со прехранбени произво-
ди- жита и мелнички производи, зеленчук, ов>ошје и 
преработки, алкохолни пијалаци, добиток и живина, 
разни животин производи и производи за домашни 
потреби; 

— трговија на големо со нецрехранбени произ-
води, трговија' на големо со мешана стока, огрев и 
градежни мате-ридали: 

— .угостителство: работнички, детски и младин-
, ски одморалишта и други услуги за сместување, угос-
тителски услуги на исхрана, ресторани со услужува-
ње, ресторани со самопослужување, ресторани за оп-
штествена исхрана, други угостителски услуги; 

— занаетчиски услуги и поправки; поправки и 
одржување на електрични апарати за домаќинството 
во селските "населби; 

— поправка и одржување на радио и телевизиски 
апарати, изработка и поправка на предмети од 
дрво; 

— физичка .култура и спорт — организации, 
друштва, клубови и ансамбли. 

Задругата» во правниот промет истапува во »свое 
име и за своја сметка. 

За обврските сторени во правниот промет -со тре-
ти лица задругата одговара со сите свои ^средства. 

За обврските на задругата емчат и здружените 
земјоделци сточари супсидијарно до висината на 
здружениот »влог од 15.000,00 дин. за секоја обврска. 

Лице овластено за застапување е Ѓорѓиев Најдов 
Петар, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Орег. бр. 
159/86. (152) 
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