
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 20 март 1985 
С к о п ј е 

Број 8 Год. XLI 

Претплатата за 1985 година изнесу-
ва 2.000 динари. Овој број чини 120 
дин, Жиро сметка 40100-603-12498 

105. 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницава одржана на 1. III. 1985 година, до-
несе 

о Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Се ослободуваат од натамошно извршување на 

изречената казна затвор осудените лица: 
1. Ангелов Петар Боре од с., Град, 
2. Ангелковски Ристо Ѓоре од Скопје, 
3. Јованов Алекса Асен од с. Баница, 
4. Јолевски Ристе Левко, од с. Белче, 
5. Каев Стојан Спиро од Штип, 
6. Лимановски Неџип Сеадин од Охрид, 
7. Тодоровски Никола Томе од Битола 

II 
Им се услови на 1 година извршувањето на из-

речената казна на осудените лица: 
1. Цветковиќ Михаило Симо од с. Селце, во 

траење од 1 месец, 
2. Бекиров Азис Нијази од с. Селце, во трае-

ње од 1 месец, 
3. Цветковиќ Симон Милорад од с. Селце, во 

траење од 2 месеци, 
4. Донев Стојан Боро од с. Узем, во траење 

од 3 месеци, 
5. Имери Миљаим Фатмир од с. Црвена Вода, 

во траење од 3 месеци. 
Ш 

Делумно се ослободуваат од натамошното из-
вршување на изречената казна затвор осудените 
лица: 

1. Стојановски Видоја Слободан од Скопје, во 
траење од 3 месеци, 

2. Ангелковски Сречко Љупчо од Скопје, во 
траење од 3 месеци, 

3. Јосифовски. Глигур Киро од Битола, во трае-
ње од 6 месеци, 

4. Сталевски Трајко Димитрија од с. Градеш-
ница, во траење од 6 месеци. 

5. Лукач Анастас Горѓи од Битола, во траење 
од 1 година. 

IV 
Му се брише осудата на осудениот: 
1. Бранковиќ Стеван Милисав, од Врање. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Бр. 08—124 
1 март 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ. 
Томе Буклески, с. р. 

106. 
Врз основа на член 4 од Одлуката за утврду-

вање на вкупниот износ на девизите наменети 
за потребите на Републиката и општините за 1985 
година („Службен весник на СРМ“ бр. 41/84), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕ-
НИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА И НА 
ОПШТИНИТЕ ПО ОДДЕЛНИ НАМЕНЕЛ И КО-

РИСНИЦИ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 

Девизите утврдени за потребите на Републиката 
и општините за 1985 година, во противвредност од 
1.339.000.000 динари, може да се користат за сто-
ковни плаќања, нестоковни плаќања и за отплата 
на а н у и т е т на републичките и општинските орга-
ни и организации. 

Највисоките износи на девизите од став 1 на 
овој член по одделни корисници и намени се ут-
врдуваат со Распоредот на девизите за 1985 го-
дина, кој е составен дел на оваа одлука. 

Член 2 

Во средствата утврдени со Распоредот на де-
визите за 1985 година за одделни корисници се 
вклучуваат и искористените средства според член 
5 од Одлуката за утврдување на вкупниот износ 
н,а девизите (наменети за потребите на Републи-
ката и општините за 1985 година 

Член 3 

Корисниците на девизните средства, според оваа 
одлука, се должни д а изготват програми за ',нив-
но користење најдоцна до 15 март 1985 година 

Член 4 

За користење на средствава од точка 24 и 25 
од Распоредот на девизите за 1985 година, до 
300.000 динари, одлучува републичкиот секретар за 
финансии. 

Член 5 

Републичкиот секретаријат за финансии ќе се 
грижи за спроведувањето) на оваа одлука. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
пи ја листичка \ Република Македонија“, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 23—399/1 
7 март 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Драгољуб Ставрев, с. р. 
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РАСПОРЕД НА ДЕВИЗИТЕ ЗА 1985 ГОДИНА 

Р е д : КОРИСНИК број 
Стоковни 
плаќања 

Нестоковни 
плаќања 

Отплата на 
ануитети 

Вкупно 
динари 

1 2 3 4 5 6 

1. Собрание на 'СР Македонија 6.000.000 3.000.000 - 9.000.000 

2. Извршен совет на Собранието 
на СР Македонија 7.500.000 19.300.000 117.100.000 143.900.000 

3. Републички секретаријат 
за финансии — - 50.000.000 50.000.000 

4. Републички секретаријат за 
народна одбрана 30.000.000 - - 30.000.000 

5. Републички секретаријат за 
внатрешни работи 317.000.000 4.000.000 49.000.000 370.000.000 

в. Републички комитет за 
наука и .образование — 2.000.000 - 2.000.000 

7. Републички комитет з а 
здравство и социјална 
политика 44.000.000 - 44.000.000 

8. Републички штаб за тери-
торијална одбрана 150:000.000 — , 150.000.000 

9. Републичка комисија за 
културни врски со странство 4.400.000 10.600.000 . - 15.000.000 

10. Републичка комисија за односи 
со верските заедници — 7.000.000 — 7.000.000 

11. Републички завод за 
статистика 17.000.000 — — 17.000.000 

12. Архив на Македонија 3.000.000 2.000.000 5.000.000 

13. Народна банка на Македонија 40.000.000 - - 40.000.000 

14. Завод за геодетски и фоно-
грам етриски работи 1.600.000 — 14.000.000 15.600.000 

- 15. Служба на општественото 
книговодство 14.800.000 „ — — 14.800.000 

16. Новинско-из д авачко (прет-
пријатие „Нова Македонија“ — 36.000.000 — 36.000.000 

17. Радио-телевизија .— Скопје 119.000.000 - 64.000.000 183.000.000 

18. Републичка самоуправна инте-
ресна заедница за заштита 
од градобилност 28.700.000 28.700.000 

19. Централен комитет на Сојузот 
на комунистите на Македонија 2.800.000 ( 

— 2.800.000 

20. Републички хидрометеоро-
лошки завод 22.300.000 — — 22.300.000 

21. Републички комитет за 
информации — 2.000.000 — 2.000.000 

22. Републички завод за меѓу-
народна научно-техничка 
соработка - 2.000.000 2.000.000 

23. Собрание на град Скопје 1.000.000 3.000.000 - 4.000.000 

24. Општински органи и 
'организации 9.000.000 8.000.000 — 17.000.000 

25. Девизна резерва 60.900.000 67.000.000 - 127.900.000 

В К У П Н О : 850.300.000 166.900.000 322,800.000 1.339.000.000 
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ОИШТИ А К Т И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ З А Е Д Н И Ц И 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ТЕТОВО 

106. 
Врз основа на член 54 став 2 и член 128 од 

Уставот на СРМ и член 7 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинската самоуправна 
интересна заедница за здравствена заштита - Те-
тово, Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита — Те-
тово, на заедничката седница на сите собори, одр-
жана на 2. X. 1984 година, донесе 

С Т А Т У Т 
Н А О П Ш Т И Н С К А Т А С А М О У П Р А В Н А И Н Т Е Р Е С -
Н А З А Е Д Н И Ц А З А З Д Р А В С Т В Е Н А З А Ш Т И Т А -

Т Е Т О В О 

- I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ -
Член 1 

Со овој статут, а во согласност со одредбите 
на Самоуправната спогод,ба за основање на Опш-
тинската самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Тетово - (во натамошниот текст: 
Самоуправната- спогодба за основање) поблиску се 
регулира остварувањето на заедничките потреби 
и интереси, самоуправните права и должности на 
работниците во организациите на здружениот труд, 
во работните заедници и во другите самоуправни 
организации и заедници, земјоделците, работните 
луѓе кои со личен труд самостојно во вид на за-
нимање вршат уметничка или друга културна деј-
ност, адвокатска или друга професионална дејност 
и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со 
личен труд со средства во сопственост на граѓа-
ните и работните луѓе и граѓаните во месните 
заедници (во натамошниот текст: работници, дру-
ги работни луѓе и граѓани) во областа на здрав-
ствената заштита и нивните меѓусебни права и 
обврски, внатрешната организација и делокругот 
на работа на Собранието на Општинската само-
управна интересна заедница за здравствена заш-
тита, неговите органи и тела, начинот на подгот-
вувањето и донесувањето на плановите и програ-
мите за работа и -развој, начинот на користењето, 
управувањето и располагањето со средствата на 
здравствена заштита, остварувањето на слободната 
размена на трудот, донесувањето и објавувањето 
на самоуправните општи акти, претставувањето и 
застапувањето на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита (во ната-
мошниот текст: Заедница), именувањето и дело-
кругот на работата на секретарот на Собранието 
на Заедницата, задачите на Заедницата во облас-
та на народната одбрана и општествената само-
заштита, организацијата и начинот на вршењето 
на управно-стручните, финансиските и админи-

- стративно-техничките работи на Заедницата, како 
и други прашања од значење за остварување на 
заедничките потреби и интереси, самоуправните 
права и обврски на работниците и другите ра-
ботни луѓе и граѓаните во Заедницата. 

Член 2 
Заедницата е основана за подрачјето на општи-

ната Тетово. 
Седиштето на Заедницата е во Тетово. 

Член 3' 
Во -Заедницата ра,ботниците, работните луѓе и 

граѓаните (во натамошниот текст: корисници на 
услуги) остваруваат свои лични и заеднички по-
треби и интереси од областа на здравствената за-
штита Брз начелата на заемност и солидарност и 
со работниците на здравствените работни органи-
зации (во натамошниот текст: даватели на услуги) 
остваруваат ,слободна размена на трудот, здружу-
ваат труд и средства и рамноправно и заеднички 

одлучуваат за прашањата од здравствената заш-
тита во согласност со заедничките интереси, ја 
утврдуваат политиката на развојот и унапред,у-
вањето на здравствената заштита и остваруваат 
други заеднички потреби и интереси. 

Работн,иците во организациите на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и за-
едници дел од своите потреби од здравствената 
заштита ги задоволуваат и преку непосредна сло-
бодна размена на трудот со работниците од здра.в-
ствените организации во своите работни органи-
зации и заедници. 

Определени потреби и интереси од здравстве-
ната заштита работниците, другите работни луѓе и 
граѓаните ги задоволуваат во Регионалната од-
носно Републичката' заедница. 

Член 4 
Заедницата е општествено правно лице со пра-

ва, обврски и одговорности што ги има врз ос-
нова на Уставот, Закон, Самоуправната спогодба 
за основање и овој статут. 

Заедницата во правниот промет со трети лица 
одговара со сите средства за здравствена заштита 
(целосна одговорност1). 

Заедницата ја претставува претседателот, а ја 
застапува секретарот на Собранието на “ Заедни-
цата. 

Дејноста на Заедницата е од посебен о.пштес-
твен (интерес. 

Својата дејност Заедницата ја врши во со-
гласност со Уставот, Закон, Самоуправната спо-
годба за основање, и овој (статут. 

Член 5 
Заедницата има свој печат и штембил. 
Печатот е во округла, а штембилот во право-

аголна форма и на нив е испишан текст1: „Опш-
тинска самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита — Тетово“ на македонски,' албан-
ски и турски јазик. 

Член 6 
Заедницата има право и обврски во врска со 

општонародната одбрана и општествената само-
заштита и е одговорна за извршување на задачите 
од општонародната одбрана и општествената само-
заштита во областа на здравствената заштита. 

Член 7 
Во остварувањето на своите права, обврски и 

должности Заедницата соработува со други орга-
низации и заедници врз начелата на рамноправ-
ност, заемност и солидарност, самоуправно спо-
годување и општествено договарање и здружува-
ње на трудот и средствата. 

Член 8 
Во Заедницата корисниците на услугите здру-

жуваат средства заради обезбедување и оствару-
вање на правата од здравствената заштита утвр-
дени со Закон, Самоуправната спогодба за осно-
вање и овој статут, за себе и за членовите на 
своите семејства. 

Средства за здравствена заштита работниците 
и другите работни луѓе обезбедуваат од ли,чниот 
доход и од доходот на организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и 
заедници (во натамошниот текст: самоуправни ор-
ганизации и заедници што остваруваат доход). 

Член 9 
Правата од здравствената заштита се -оствару-

ваат на това,р на средствата на Заедницата во 
согласност со Закон, овој статут и другите само-
управни општи акти на Заедницата. 

Во остварувањето на здравствена,та заштита, 
корисниците на правата од здравствена заштита 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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учествуваат во трошоците за одделни видови на 
здравствени услуги, ортопедски помагала, проте-
тички средства и лекови ако е тоа предвидено со 
овој статут или друг самоуправен општ акт на 
Заедницата. 

Корисниците на здравствена заштита — земјо-
делци учествуваат во трошоците за здравствена 
заштита во висина утврдена со овој статут и дру-
ги самоуправни општи акти на Заедницата. 

Член 10 
Во рамките“ на Заедницата се основаат основни 

заедници и единици. 
Правата и обврските што работниците, дру-

гите работни луѓе и граѓаните ќе ги остваруваат 
во основните заедници и единици се утврдуваат 
со Самоуправната спогодба за основање на Заед-
ницата и овој статут. 

II. КОРИСНИЦИ НА ПРАВА ОД 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Корисници-работници 

Член 11 
Корисници-работници според овој статут се: 
1. работниците во работен однос; 
2. земјоделците кои својот труд, земјиште и 

средства на трудот ги здружиле во земјоделска 
задруга и во други облици на здружување на зем-
јоделците или ги здружиле со трудот на работ-
ниците и со општествените средства во организа-
циите на здружениот-труд во однос на потрајна 
деловна соработка, ако, месечно остваруваат ли-
чен доход најмалку во висина на гарантираниот 
личен доход; 

3. државјаните на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија кои се во работен однос 
во странство, ако не се задолжително осигурени 
ка ј странскиот носител на осигурување според 
Законот во земјата во која се вработени или спо-
ред меѓународна ,спогодба, а имале живеалиште 
на подрачјето на Заедницата непосредно пред зас-
новањето на работниот однос во странство; 

4. државјаните на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија кои се во работен од-
нос к а ј странски работодавачи или во меѓународни 
мисии на подрачјето на . Заедницата; 

5. корисниците на пензии; 
6. корисниците на правото на вработувањето 

според прописите за пензиското и инвалидското 
осигурување кои не се во работен однос, додека 
примаат паричен надоместок според тие прописи; 

7. државјаните на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија кои примаат пензија 
или инвалиднина исклучиво од странскиот носи-
тел на осигурување, додека престојуваат на по-
драчјето на Заедницата, ако со меѓународен до-
говор не е определено поинаку. 

Работниците од точките 1, 2, 3 и 4 од став 1 
на овој член се сметаат како корисници-работници 
и по престанокот на работниот однос, додека при-
маат надоместок на личен доход според одредбите 
на овој статут, односно според другите самоуп-
равни општи акти на Заедницата. 

Член 12 
Како корисници-работници во смисла на овој 

статут се сметаат и странските, државјани и ли-
цата без државјанство вработени на подрачјето 
на Заедницата и тоа: 

1. во самоуправни организации и заедници; 
, 2. во странските фирми кои изведуваат рабо-

та на подрачјето на Заедницата според меѓународни 
спогодби; 

3. здравствена заштита им се обезбедува и на 
членовите на семејствата на корисниците од став 
1 на овој член како и на странските државјани 
за време на школување или стручно усовршување 
под условите утврдени со Закон, овој статут и ме-
ѓународен договор. 

Член 13 
Како корисници-работници се сметаат и учес-

ниците во Народноослободителната војна на кои 
им е признато учество во посебен стаж во двојно 
траење без прекин, до 15 мај 1945 година според 
прописите на пензиското и инвалидското осигу-
рување, ако по друг основ не се изедначени со 
правата од здравствената заштита со корисниците-
работници. 

, Како корисници во смисла на став 1 од овој 
член се сметаат и учесниците во Народнооелобо-
дителеото движење во Егејскиот дел на Македо-
нија, на кои својство на учесник им е признато 
според прописите на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Членовите на семејствата на корисниците од 
ставовите 1 и 2 на овој член, како и членовите 
на семејствата на загинатите и умрените учесници 
во Народноослободителната војна имаат право на 
здравствена заштита како и членовите на семеј-
ствата на корисниците -р аботници. 

Член 14 
Како корисници-работници се сметаат и: 
1. лицата привремено вработени 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 Заедницата за вра-
ботување; 

2. лицата на школување, стручно оспособување и -
усовршување или постдипломски студии во зем-
јата и странство, кои поради тоа го прекинале 
работниот однос, ако за тоа време примаат сти-
пендија: 

3. лицата кои организацијата пред засновање 
на работен однос ќе ги упати како свои стипен-
дисти на практична работа во друга организација 
заради стручно оспособување или усовршување; 

4. воените инвалиди и членовите на семејства-
та на паднатите борци во НОВ и умрените воени 
инвалиди според прописите за воените инвалиди; 

5. лицата на кои им е признато својство на 
цивилен инвалид од војната со закон и други 
прописи; 

6. лицата корисници на основните права на 
социјалната заштита според посебни прописи и 

7. лицата корисници на посебна помош — илин-
декци. 

На членовите на семејствата на лицата од 
став 1 на овој член им се обезбедува право на 
здравствена заштита под исти услови како и на 
членовите на семејствата на корисниците\ работ-
ници. 

По исклучок од став 2 на овој член, на чле-
новите на семејството од став 1 точка 4, 5 и 6 на 
овој член им се обезбедува здравствена заштита 
под условите утврдени со тие прописи. 

Член 15 
Како корисници-работници, ако здравствена^ 

заштита не им е обезбедена по друг основ, се 
сметаат и: 

1. лицата-учесницИ на младински работни ак-
ции кои според прописите за пензиското и инва-
лидското осигурување се осигурени за сите слу-
чаи на инвалидност, ако работат најмалку шест 
часа дневно; 

2. лицата кои учествуваат во јавни работни ак -
ции организирани од општествено-политичките за-
едници, ако работат најмалку ше,ст часа дневно; 

3. лицата кои се наоѓаат на обука и оспосо-
бување за општонародна одбрана и безбедност и 
општествена самозаштита, припадниците на тери-
торијална одбрана и на цивилната заштита за 
време на обука, оспособување и вршење на долж-
ности; 

4. лицата кои се прогласени за врвни спор-
тисти; 
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5. лицата учесници во активностите при при-
родни и други тешки несреќи и 

6. лицата корисници на инвалиднина според 
прописите на пензиското и инвалидското осигу-
рување и тоа само во случај на потреба од ле-
кување во врста со повредата или за заболување 
што предизвикало телесно оштетување на кои им 
припаѓа право на инвалиднина. 

Член 16 
Здравствената заштита во случај на повреда 

на работа и заболување од професионални болес-
ти во обем определен за корисниците работници, 
им се обезбедува во Заедницата и на: 

1. учениците во средното насочено образова-
ние и студентите на вишото и високото образо-
вание, за времетраење на практичната работа во 
врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции кои според прописите за пензиско-
то и инвалидското осигурување, се осигурени за 
случај на инвалидност; 

3. лицата кои учествуваат во организирани ја-
в,ни работни акции; 

4. лицата кои се наоѓаат на обука и оспосо-
бување на општонародна одбрана их безбедност и 
општествена самозаштита, припадниците на тери-
торијалната одбрана и на цивилната заштита за 
време на обука, оспособување и вршење на долж-
ности; 

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

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги организира 
или упатува Заедницата за вработување, како и 
лицата на професионална рехабилитација или шко-
лување во соодветните организации на здружениот 
труд; 

7. лицата кои се прогласени за врвен спор-
тисти; 

8. лицата учесници во активности при при-
родни и други тешки несреќи и активности при 
противпожарна заштита; 

9. лицата кои по барање на надлежните орга-
ни за внатрешни работи или овластено службено 
лице ќе укажат помош на овие органи во врше-
њето на нивните должности за време на укажу-
вањето на таквата помош, според соодветните про-
писи; 

10. лицата кои вршат повремени и привреме-
ни работи по основ на договор; 

И. лицата кои учествуваат во спортски натпре-
вари организирани од самоуправни организации и 
заедници, општествено-политички, спортски и дру-
ги организации. 

Членови на семејството 

Член 17 , 
На членовите на семејствата на корисниците-

работници им се обезбедува здравствена заштита 
и други права утврдени во согласност со закон, 
овој статут и самоуправните општи акти на Заед-
ницата и на самоуправните организации и заед-
ници. 

Како членови на семејствата на кориснгиците-
работници се сметаат членовите на потесното се-
мејство: брачен другар и децата родени во брак 
или вон брак, посиновците, посвоените деца и 
децата земени на издржување, ка,ко и членовите 
на поширокото семејство: татко, мајка, очув, ма-
ќеа, посвоител, дедо, баба и родители на брач-
ниот другар ако корисникот ги издржува. 

На членовите на семејствата на корисниците-
работници од член 12 на овој статут им се обез-
бедува здравствена заштита додека престојуваат 
на подрачјето на Заедницата. Здравствената заш-
тита на тие членови на семејствата за време на 
престојот во земјата чии државјани се. може да 
се обезбеди под услови на реципроцитет, ако е 
тоа предвидено со меѓународен договор, 

Здравствена заштита се обезбедува и на чле-
новите на потесното семејство на југословенски 
државјани вработени во странство, ако таквото 
право не им е обезбедено ка ј странскиот носител 
на осигурувањето. 

На членовите на семејствата на корисниците-
работници ,им се обезбедува здравствена заштита 
и додека носителот на правото се наоѓа на отслу-
жување на воениот рок. 

Член 18 
Во Заедницата се обезбедува право на здрав-

ствена заштита и други права во согласност со 
закон и овој статут и на: 

1. брачниот другар на умрениот к о р и с н и к - ^ -
ботник или со него изедначено лице, КОЈ ПО смрт-
та на корисникот не се здобил со право на се-
мејна пензија затоа што не н а в р т и л определени 
години живот, ако во моментот на смртта бил по-
стар од 40 години (жена) односно 55 години (маж). 
Ако брачниот другар е помлад од 40 години од-
носно 55 години го продолжува правото на здра,в-
ствена заштита додека редовно се пријавува ка ј 
надлежната заедница за вработување; 

2. разведениот брачен другар на кој со суд-
ска одлука му е определено издржување, ако во 
моментот на разводот бил постар од 45 години 
(жена) односно 60 години (маж). Брачниот дру-
гар кој во моментот на разводот бил помлад од 
45 години односно 60 години го продолжува пра-
вото на здравствена заштита според овој статут 
ако нема работна способност според прописите на 
пензиското и инвалидското осигурување. Разведе-
ниот брачен другар на кој со судска одлука не 
му е определено издржување, без оглед на години 
на староста има право на здравствена заштита, до-
колку со судска одлука му се доделени деца на 
чување, одгледување “и воспитување, се додека де-
цата примаат издршка од разведениот брачен 
другар. 

Член 19 
Децата на корисникот работник имаат право 

на здравствена заштита и по наполнување на 20 
години возраст, ако се на школување- до крајот 
на школувањето, а најдоцна до наполнување на 
26 години, а за оние што ќе го прекинат школу-
вањето поради отслужување 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 школу-
вањето ако го прод,олжи школувањето; 

2. станат неспособни за самостоен живот и 
работа во смисла на прописите н а пензиското и 
инвалидското 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 не-
способност; 

3. станат неспособни за самостоен живот и ра-
бота во смисла на прописите на пензиско и ин-
валидско осигурување и по истекот на времето 
предвидено во став 2 точка 2 на овој член додека 
трае таквата неспособност ако корисникот-работ-
ник ги издржува. 

Член 20 
Родителите на корисникот-работник од член 

17 на овој статут како и децата земени на издр-
жување и децата од член 19 став 2 точка 3 на 
овој статут имаат право на здравствена заштита 
под условите што ги утврдува Заедницата. 

Корисници-работни луѓе 

Член 21 
Корисници-работни луѓе според овој статут се: 
1. занаетчиите, угостителите и превозниците во 

јавниот патен сообраќај, кои врз основа на закон 
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вршат една од овие дејности и се запишани во со 
закон пропишан регистар, како и брачниот другар 
на умрениот вршител на една од о,вие дејности, 
кога врз основа на закон ќе продолжи со водење 
на дејноста преку- стручен работеводител; 

2. писателите, ликовните уметници, ликовните 
уметници на применета уметност, сценските умет-
ници, естрадни,те уметници, композиторите, музич-
ките уметници — изведувачи, филмските' уметни-
ци, п,реведувачите на научни и литературни де-
ла и уметниците - драмски актери; 

3. лицата со навршена 20 годишна возраст кои 
како членови на соодветни спортски организации 
се занимав-аат 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 профе-
сионална дејност во согласност со закон. 

Децата кои по смртта на корисниците-работни 
луѓе од став 1 точка 1 на овој член ќе продол-
жат со водење на дуќанот односно вршење на 
превозничка дејност преку стручен работоводител 
ако не се здобиле со право на семејна пензија, 
имаат право на здраве . вена заштита како чле-
нови на семејство на у точниот корисник доколку 
ги исполнуваат услови Ј ОД членот 19 на овој 
статут. 

Членовите на семејството на корисниците-ра-
ботии луѓе од став 1 "-очка 1 на свој член кои 
имаат стручна подготовка за соодветната дејност 
и вршат работа како единствено и главно зани-
мање, имаат право на здравствена заштита како 
и корисниците - рабо тен луѓе од став ) точка 1 на 
овој член. 

Член 22 
Членовите на семејството на корисниците-ра-

ботни луѓе од член 21 на овој статут користат 
здравствена заштита како и членовите на семеј-
ството на корисниците-работници 

Корисници-земјоделци 

Член 23 
Корисници-земјоделци се лицата кои се зани-

маваат со земјоделство, сточарство или риболов 
како единствено или главно занимање, како и 
членовите на нивното домаќинство без оглед на 
тоа дали имаат приходи од друга дејност, ако не 
им се обезбедува здравствена заштита по друг 
основ. 

Како корисници-земјоделци се сметаат и ли-
пата кои своето земјиште го дале во закуп со на-
доместок односно закупнина. 

Како домаќинство, во смисла на ставовите 
и 2 на овој член се смета заедница на живеење, 
стопанисување и користење на остварените при-
ходи. 

Член 24 
Како членови на домаќинството во смисла на 

член 23 став 2 од овој статут се сметаат лицата 
наведени во членовите 18, 19 и 20 од овој статут. 

Други корисници 

Член 25 
Лицата на кои не им се обезбедува здравстве-

на заштита според член 11 до 16, 21, 23 и 27 точка 
1 од овој статут, можат за себе и за членовите 
на своите семејства да обезбедат здравствена заш-
тита утврдена со овој статут и самоуправните акти 
на Заедницата. 

Права од здравствена заштита за одделна 
категории лица од став 1 на овој член можат да 
обезбедат и ошптествено-политичките заедници од-
носно самоуправни организации и заедници. 

III. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 26 
На работниците, другите работни луѓе и гра-

ѓаните во Заедницата, врз начелата на заемност и 
солидарност, им се обезбедуваат: 

1. задолжителни видови на здравствена заш-
тита ; 

2. здравствена заштита во случај на повреда 
на работа и заболување од професионални бо-
лести; 

3. други видови и обем на здравствена заш-
тита ; 

4. парични надоместоци утврдени со закон, овој 
статут и самоуправните општи акти на Заедни-
цата, како и надоместок на личен доход и други 
надо/местоци. 

Задолжителни видови на здравствена 
заштита 

Член 27 
На сите граѓани од подрачјето на Заедницата 

им се обезбедуваат задолжителни видови ,на здрав-
ствена заштита, и тоа: 

1. целосна здравствена заштита на децата и 
младинците до 20 годишна возраст и на лицата 
'пад 65 годишна возраст; 

2. целосна здравствена заштита на лицата над 
20-годишна возраст на кои според прописите на 
пенз,иското и инвалидскот,о осигурување ќе им се 
утврди загубување на работната способност се до-
дека трае таквата неспособност; 

3. откривање, спречување и лекување на за-
разните“ заболувања што подлежат на задолжи-
телно пријавување; 

4. нега и лекување на душевно болни кои по-
ради природата и состојбата на болеста можат 
да го загрозат својот живот и животот н,а дру-
гите лица или да ги оштетат материјалните добра; 

5. здравствена заштита на жените во врска 
со бременоста, породувањето, 'мајчинството, кон-
трацепцијата и активностите и мерките за пла-
нирање на семејството;, 

6. здравствена заштита на училишната мла-
дина и студентите до 26 односно 27 годишна воз-
раст и тоа: преку систематски прегледи и имуни-
зација, заштита и лекување на забите и устата, 
протетички и рехабилитациони мерки ка ј оште-
тувањето и аномалиите на видот и слухот и ка ј 
ортопед ските аномалии и деформитети; 

7. спречување, рано откривање и лекување на 
малигните заболувања, шеќерната болест, прогре-
с,ивните невромускуларни заболувања и хемофи-
лиј ата; 

8. бубрежните заболувања што се третираат 
со хронична дијализа; 

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

10. откривање, спречување и лекување на рез-
матската треска и нејзините компликации ка ј мла-
дината до 2.6 годишна возраст и 

11. активности за здравствено воспитание. 

Здравствена заштита во случај на повреда на 
работа и заболување од професионални болести 

Член 28 
На корисниците од член 11 точка 1, 2, 3 и 4 

и член 12, 16 и 2.1 од овој статут, задолжително 
им се обезбедува здравствена заштита во случај 
на повреда на работа и заболување од професио-
нални болести и тоа: 

1. систематски и периодични прегледи за спре-
чување и рано откривање на заболувањата од 
професионални болести и повреда на работа; 

2. кор“истење на здравствена заштита и орто-
педски помагала, со цел за лекување и рехаби-
литација од последиците на повреда на работа и 
заболување од професионални болести; 
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3. патни трошоци во врска со користење на 
здравствена заштита и рехабилитација; 

4. надоместок на личен доход за време на 
привремена спреченост за работа предизвикана со 
повреда на работа, односно со заболување од про-
фесионални болести и 

5. надоместок на трошоците за закоп во слу-
чај на смрт. 

Како повреда на работа и заболување од про-
фесионални болести се сметаат повредите и болес-
тите утврдени со прописите на пензиското и ин-
валидското осигурување. 

Член 29 
Правата од здравствена заштита во случај на 

несреќа на работа и заболување од професионал-
ни болести им се 'Обезбед,уваат на корисниците не-
зависно од должината на претходното користење 
на здравствена заштита предвидено со овој статут. 

Други видови и обем на здравствена заштита 

Член 30 
Покрај правата од задолжителните Зидови на 

здравствена заштита и здравствена заштита во 
случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести, на корисниците на правата 
на здравствена заштита од членовите 11 до 15 
и од 17 до 22 од овој статут во Заедницата им се 
обезбедуваат и други видови и обем на здрав-
ствена заштита и тоа: 

1. лекарски прегледи и други видови медицин-
ска помош со цел за следење и проверување на 
здравствената состојба на корисниците кои рабо-
тат на определени работи и работни задачи; 

2. стручни медицински мерки за унапредува-
ње на здравствената состојба и за спречување на 
заболувањата; 

3. лекарски прегледи, лекување н,а болните, 
други видови на медицинска помош и медицинска 
рехабил,итација, освен лекување со примена на 
природни фактори во лекувањето (бањско — кли-
матско, морско и друго лекување); 

4. превентива, нега и лекување на заби и уста; 
5. лекови, помошен материјал кој служи за 

употреба на лекови и санитетски материјал потре-
бен за лекување; 

6. заботехничка помош и забнопротетички 
средства и 

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

Член 31 
Под лекарски прегледи и други видови меди-

цинска помош, кои на корисниците на здравствена 
заштита им се обезбедуваат во смисла на став 1 
точка 1 од овој член, се подразбираат и здрав-
ствените услуги кои како мерки на превентивна 
заштита непосредно се укажуваат на корисниците 
на нивно барање или врз основа на програма на 
Заедницата„ 

Под стручни медицински мерки за унапредува-
ње на здравствената состојба во смисла на став 
1 точка 2 од овој член се подразбираат мерките 
кои се преземаат врз основа и во рамните на 
утврдената програма на Заедницата, а под стручни 
медицински мерки за спречување на заболувања-
та се подразбираат здравствените услуги кои на 
корисниците се укажуваат кога се медицински ин-
дицирани, или кога се задолжителни според по-
себни прописи. 

Член 32 
-Здравствените прегледи на работниците кои 

врз основа на посебни прописи повремено се спро-
ведуваат заради непосредна за,штита на работни-
ците со оглед на карактерот на работите во од-
делни самоуправни организации и заедници, однос-
но со оглед на возраста или полот на работниците, 
се обезбедуваат на товар на средствата на Заед-

ницата, на начин и во обем предвиден со посебни 
прописи и самоуправни општи акти на Заедни-
цата. 1 

Другите лекарски прегледи и стручно меди-
цински мерки од член 30 став 1 точка 1 и 2 од 
оној статут се обезбедуваат на товар на средствата на 
Заедницата а со учество на корисниците во тро-
шоците за преглед, само ако е тоа утврдено со 
одлука на Собранието на Заедницата. 

Како здравствени прегледи во смисла на став 
1 од овој член што се обезбедуваат од средствата 
на Заедницата не се сметаат здравствените прегле-
ди што според посебни прописи зад,олжително се 
вршат и тоа: 

— на вработените во самоуправните организа-
ции и заедници во областа на здравството,, соци-
јалната заштита, производство и продажба на ж и -
вотни намирници, училиштата и фризерско . бер-
берските дуќани,; 

— проверување на здравствената состојба на 
работниците кои организацијата ги упатува на ра-
бота во стр“анство, прегледи на работниците кои по 
сопствена иницијатива одат на работа во странство 
и други задолжителни санитарно — хигиенски пре-
гледи; 

— прегледите за утврдување на здравствената 
способност за работа на определени работни места 
или за извршување обврски на организацијата во 
врска со про“писите на хигиено — техничката заш-
тита (преглед на возачите на моторни возила и 
останатите лица вработени во сообраќајните ор-
ганизации). 

Лекови 

Член 33 
На корисниците на правата од здравствена 

заштита според овој статут им се обезбедуваат ле-
кови, помошен и санитетски материјал на товар на 
средствата на Заедницата од листата на лековите 
што можат д,а се препишуваат на товар на сред-
ствата на Заедницата., 

Листата на лекови од став 1 на овој член се 
утврдува со општ акт на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може да го овлас-
ти Собранието на Републичката заедница за здрав-
ствена заштита да утврди листа на лекови што 
можат да се препишуваат на товар на средствата 
на општинските заедници. 

Член 34 
ОИГмунизациоата, кога не е задолжителна, се 

обезбедува со учество на корисниците на здрав-
ствена заштита во висина што се утврдува со 
општ акт на Заедницата. 

Член 35 
На корисниците на правата од здравствената 

заштита по овој статут им се обезбедува право на 
протетички и ортотички средства, санитарни спра-
ви и очни и слушни помагала. 

Член 36 
Видовите на протетичките и ортотичките сред-

ства, санитарните оправи и помагала, забно-про-
те тичките средства и очните и слушните помагала, 
индикациите и стандардите на материјалите, како 
и роковите за кои се издаваат ги утврдува Ре-
публичката заедница за здравствена заштита (во 
натамошниот текст: Републичка заедница) со општ 
акт. 

Член 37 
Во исклучителни случаи, кога постои медицин-

ска индикација а врз основа на мислење на коле-
гиумот на клиниката од соодветната специјалност, 
лекарската комисија може да одобри ортопедски 
помагала и д,руги помагала и оправи од член 35 
од овој статут кои не се предвидени од Републич-
ката заедница. 
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Член 38 
Земјоделците — корисници на права од 

здравств,ена ,заштита од член 23 и 24 од овој 
статут, покрај задолжителните видови на здрав-
ствена заштита остваруваат и други видови ^и 
обем на здравствена заштита, и тоа: 

1. стручно — медицински мерки за унапреду-
вање на здравствената состојба и за спречување 
на заболувањата; 

2. лекарски прегледи и лекување на болните 
во амбулантно — поликлинички^, социјалистичко 
— консултативките и сите видови на стационар -
ните здравствени организации со медицинска ре-
хабилитација, освен лекување со примена на при-
родните фактори во лекувањето; 

3. лекови и помошен материјал кој служи за 
употреба на лековите и санитетски материјал по-
требен' за лекување; 

4. право на превоз со кола за итна помош ко-
га е тоа неопходно за пренос на болни лица од 
станот до најблиската здравствена организација 
која може да му укаже потребна лекарска помош. 

При користењето на правата од здравствената 
заштита од став 1 на овој член корисниците — зе-
мјоделци учествуваат во трошоците на здравстве-
на заштита со свои сред,ства во висина од 50!0/о 
од цената на здравст,вените услуги. 

Ч л - ч 39 
На лицата од член 25 од овој статут и,м се 

обезбедува здравствена заштита пропишана за ко-
рисниците — работници и членовите на нивните 
семејства. 

Парички надоместоци 
Надоместок на личен доход 

Член 40 
Корисниците од член 11 точка 1, 2. 3 и 4, 

член 12,. 21 и 28 став 1 точка 4 од овој статут 
имаат право на надоместок на личен доход за вре-
ме на привремена спреченост за работа поради бо-
лест, повреда на работа, професионални заболува-
ња, медицинско испитување, доброволно давање на 
крв, ткиво и органи, негување на болен член на 
потесното семејство, неопходно придружување на 
болно лице упатено на преглед и лекување во 
друго место, ,изолирање заради спречување на за-
разата, отсуство поради бременост и пород,ување 
(во натамошниот текст: надоместок на личен до-
ход). 

Надоместокот на личниот доход од став 1 на 
овој член припаѓа од прв,иот ден на спреченост а 
за работа и трае за целото време додека трае 
спреченоста, а се исплатува са,мо за деновите за 
кои се остварува личен доход според прописите 
за работни односи. 

Член 41 
Корисниците — земјоделци имаат право на на-

доместок на личен доход за време на привремена 
спреченост за работа во случај на доброволно 
давање на крв, ткиво и органи и изолираност по-
ради спречување на зараза. 

. Член 42 
На корисниците од член 40 од свој статут ка ј 

кои апреченоста за работа настанала додека се нао-
ѓаат на неплатено отсуство, им припаѓа надомес-
ток на личен доход само по истекот на исплате-
ното отсуство ако в-о тоа време се уште постои 
спреченост за работа. 

Член 43 
Привремената неспособност за работа трае се 

додека надлежниот лекар односно лекарската ко-
мисија не утврди дека е воспоставена работната 
способност. 

На корисниците ка ј кои врз основа на наод, 
оценка и мислење на Првостепената комисија за 
оцена на работната способност ј е ^тврдена работ-

на способност и инвалидност, над,оместок на лич-
ниот доход се исплатува се др правосилноста на 
решението за оценување на работната способност 
и инвалидност. 1 

Член 44 
Ако привремената неспособност за работа од 

иста болест или повреда на работа трае 12 месе-
ци непрекинато или 18 месеци со прекини во пе-
риодот од 24 месеци, лекарот е' должен да го 
упати корисникот на Комисијата за оценување на 
работната способност во смисла на прописите од 
пензиското и инвалидското осигурување. 

По исклучок на, малигна заболувања. ТБЦ и 
тешки повреди врз основа на оценка и. мнение 
на лекарската коми,сија, може да се одложи упа-
тување на корисникот на Комисијата за оцену-
вање на работната способност. 

По исклучок, во случај на малигни заболува-
ња, ТБЦ и тешки повреди, а врз основа на оцен-
ка и мнение на лекарската комисија, може да се 
одложи упатувањето на корисникот на Комисијата 
за оценување на работната способност и преку ро-
кот утврден во претходниот став, а најдолго до 
24 месеци на непрекината спреченост за работа. 

Член 45 
На предло-г на лекар поед,инец, лекарската ко-

мисија во текот ,на лекувањето на корисникот кој 
прима надоместок на личен доход може да одреди 
корисник,от за определено време да работи со 
скратено работно време на своето работно место, 
доколку утврди дека неговата здравствена состој-
ба е подобрена и дека работата би била корисна 
за воспоставување на полна работна способност. 

Скратеното работно време може да изнесува 
најмалку половина од полното работно време, а 
работата со скратено работно време може да трае 
најмногу до 1 година. 

Член 46 
На корисникот кој поради одред,ено лекување 

или медицинск?о испитување (член 40 став 1 од овој 
статут) бил спречен да работи извесно време во 
текот на работниот ден, му припаѓа надоместок 
на личен доход сразмерно на делот на времето по-
минато вон работа' и работното време во кое ко-
рисникот работи. 

На корисникот што во текот на работното вре-
ме побара лекарска помош која можел да ја ко-
ристи и вон работното време, не му припаѓа на-
доместок на личен доход, освен ако лекарот по-
тврди дека барањето на таква помош во текот на 
работното време било оправдано. 

Член 47 
Надоместок на личен доход за време на спре-

ченост за работа порад,и нега на болен член на 
потесното семејство на корисникот од член 40 став 
1 од (овој статут, му припаѓа под услови: 

1.' болниот да има право на здравствена заш-
тита; 

2. надлежниот лекар да утврди потреба и оп-
редели нега ѓла болниот; 

3. болниот, да живее во заедничко дом,аќинство 
со корисникот на здравствена заштита; 

4. корисникот да нема друг член во домаќин-
ството кој да не е во работен однос, а да може 
да го негуваат болниот; 

5. надлежниот лекар да определи дека леку-
вањето требало да се спроведува во станот на 
болниот, а ако било определено стационарно ле-
кување да имало објективни пречки за стацио-
нирање на болниот. 

Член 48 
Надоместок на личен доход за време на спре-

ченост за работа поради нега на болен член на 
потесното семејство под услови утврдени во член 
47 од овој статут; припаѓа: 



20 март 10,83 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 8 - чСтр. 169 

1. дете до 3-годишна возраст - 30 дена. 
2. другите членови на семејството постари од 

3 и помлади од 10 години најдолго до 15 дена; 
3. членовите на семејството постари од 10 го-

дини како и во случај на нега на брачен другар 
— породилна, најдолго' до 7 дена. 

По исклучок на став 1 од овој член, , а по 
претходна оценка на лекарската комисија, надо-
месток на личен доход за време на опременоста 
за работа поради нега на болен член на потес-
ното семејство, припаѓа и преку роковите утвр-
дени од претходниот став и тоа: 

1. нега на дете до едногодишна возраст преку 
30 дена до ед,ногодишна возраст на детето; 

2. нега на дете од 1—3 години со полно от-
суство од работа повеќе од 30—90 дена, без пре-
кини, а за работа по 4 часа дневно до 3 го-
дишна возраст на детето; 

3. за нега на член на потесното семејство пос-
тар од 3 години, а помлад од 10 години, преку 15 
дена најдолго до 60 дена без прекин; 

4. за нега на член на потесното семејство пос-
тар од 10 години, преку 7 дена, најдолго до 30 
дена без прекини; 

5. за нега на брачен другар — породилна пре-
ку 7 дена најдолго до, 15 дена без прекини. 

Член 49 
На корисникот од член 40 од овој статут кој 

- непосредно пред да му престане својството од член 
11 точка 1, 2, 3 и 4, член 12, 21 и 28 став 1 точка 
4 од овој статут што ги исполнува условите од 
член 94 став .1 од овој статут, му припаѓа право' 
на надоместок -на личен доход по овој статут до 
колку привремената неспособност за работа наста-
нала во рок од 30 дена од денот^ на престанокот 
на тоа својство. 

Член 50 
На корисникот^ од член 40 на овој статут не 

му припаѓа односно ќе му' се запре исплатата на 
надоместокот на личниот доход за време на при-
времената спреченост за работа ако: 

1. свесно ја предизвикал неспособноста за ра-
бота; 

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

3. неоправдано не се јави-л на определен ле-
карски или комисиски преглед; 

4. за време на привремената спреченост за ра-
бота остварува личен доход односно приходи од 
вршење на стопански или други дејности; 

5. неоправдано не се ' подложи на определено 
лекување освен ако за тоа не е потребна посебна 
согласност предвидена со овој статут или други 
прописи и додека не постапи по дадените налози. 

На корисникот не му припаѓа надоместок ,на 
личен доход од денот кога ќе се утврдат окол-
ностите од став 1 на овој член па се додека тие 
околности траат. 

Член 51 
Кога се утврди дека постојат околностите од 

членот 50 став 1 точка л2, 4 и 5 од овој статут, са-
моуправната организација и заедниците или струч-
ната служба која врши исплата на надоместокот 
на личниот доход, ќе ја запре исплатата на на-
доместокот. 

Се смета дека во смисла на член 50 став 1 
точка 2 и 4 од овој статут, постои намерно спре-
чување на оздравувањето односно оспособувањето 
за работа или вршење на занаетчиска и друга 
дејност кога се утврди дека корисникот,- на кој 
лекарот поединец му одобрил боледување заради 
лекување, работи ка ј друго лице за надоместок 
или без надоместок или во своето домаќинство — 
на земјоделски имот или друга стопанска и не-
стопанска дејност како и на друг начин спротивен 
на упатствата на лекарот го спречува своето оз-
дравување и оспособување за работа. 

Запирање на исплатата на надоместокот на ли-
чен доход се врши врз основа на утврдени факти 
за постоењето ра околностите од член 50 од овој 
статут од овластеното, лице или комисија на Струч-
ната служба на Заедницата за вршење контрола 
односно овластен .орган на самоуправната орга-

н и з а ц и ј а и заедница на чии товар се исплатува 
надоместок, а врз основа на мислење на лекарот 
поединец кој дал оценка на работната способност 
на корисникот. 

Член 52 
Контрола на користењето на боледувањето вр-

ши Стручната служба на Заедницата, односно ов-
ластен орган во самоуправната - организација и 
Заедницата. 

Стручната служба на Заедницата врши кон-
трола на користењето на боледувањето во случаите 
кога надоместокот на личниот доход се исплатува 
на товар на средствата на Заедницата. 

Стручната служба на Заедницата може да вр-
ши контрола на користење на боледувањето по 
претходно овластување на самоуправните орга-
низации и заедници и за време кога надомес-
токот на личниот доход се исплатува на тосар на 
нивните средства. 

Член 53 
Кога овластеното лице од член 52 на овој ста-

тут во вршењето на контролата утврди постоење 
на фактите бГд членот 50 став 1 т,очка' 2 и 3 од 
овој статут, ќе издаде наредба за запирање на ис-
платата на надоместокот па личниот доход. 

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 на Заедницата, односно самоуправната ор-
ганизација и заедница како исплатител на на-
доместокот на личниот доход. Кон наредбата се 
прилага извештајот на овластеното лице. 

Наредба па,за запирање на исплата на надомес-
токот на личниот доход е извршна. 

Член 54 
Корисникот на кој му е запрена исплатата на 

надоместокот на личниот доход може во рок од 
три дена од денот на приемот на наред,бата за 
запирање на исплатата да бара, од Стручната слу-
жба на Заедницата односно ед самоуправната ор-
ганизација и заедница со решение да ја потврди 
запрената 'исплата на надоместокот на личниот 
доход. 

Решението од став -1 на овој член се донесува 
по прибавено мислење од лекарот поединец КОЈ 
ја дал оценката за работната способност на ко-
рисникот, односно на лекарската комисија. 

Основица 

Член' 55 
Основицата за надоместокот на личниот доход 

на корисникот работник ја ' сочинува просечниот 
чист личен доход остварен во претходната година 
пред годината во која настанал случајот поради 
кој се стекнува право на надоместок, а на корис-
ниците работни луѓе износот на личниот доход кој е 
утврден како основица за плаќање на придонес 
за здравствена заштита во претходната година. 

Корисникот — работник од став 1 на овој 
член ако во претходната година остварил личен 
доход за помалку од три календарски месеци, 
основицата за надоместок на личниот доход ќе му 
се утврди од личниот доход остварен во тековната 
година намален за 20|0/о. Ако корисникот — работ-
ник во тековната година не остварил личен доход,, 
основицата за надоместок на личниот доход ќе 
му се утврди од аконтацијата на личниот доход 
утврдена со самоуправен општ !акт на самоуправ-
ната организација и заедница во која е вработен 
намален за 20%. Корисниците работни луѓе кои 
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немаат утврдена основица за плаќање на придонес 
за здравствена заштита во претходната година, ос-
новицата за надрместок на личниот доход се ут-
врдува од основицата за плаќање на придонесот за 
здравствена заштита во тековната година. До ут-
врдување на таквата основица ќе му се исплатува 
аконтација на надоместок на личен доход во ви-
сина од гарантираниот личен доход. 

Како личен доход кој се зема за утврдување 
на основицата за надоместок на личниот доход се 
смета личниот доход кој според прописите на 
пензиското и инвалидското осигурување служи за 
утврдување на пензиската основица. 

Член 56 
На корисникот — работник кој е на боледува-

ње повеќе од една година, основицата за надо-
месток на личниот доход му се зголемува сразмер-
но со порастот на просечните лични доходи во 
самоуправната организација и заедница во која 
работи, а за корисниците — работни луѓе порас-
тот на 'основицата за плаќање на придонес за 
здравствена заштита во годината во КОЈ а настанал 
случајот во однос на претходната година. 

Член 57 
Нач корисникот — работник од член 40 на 

овој статут на кој му се исплатува надоместок на 
личен доход и по престанокот на својството врз 
основа на кој се стекнал со тој надомест, ако е 
на боледување повеќе од 1 година, надоместокот 
на личниот доход му се зголемува сразмерно со 
порастот на личните доходи во самоуправната ор-
ганизација и заедница во која му престанало тоа 
својство, но најмногу до просечниот пораст на 
личните доходи на подрачјето на општината. 

Член 58 
На корисникот — работник вработен ка ј ра-

ботните луѓе (во натамошниот текст: приватни ра-
ботодавачи) основицата за - надоместок на личен 
доход се утврдува од нето износот на личниот 
доход на кој се плаќа придонесот за здравствена 
заштита. 

Член 59 
Основицата за надоместок на личен доход на 

корисниците-работните луѓе од член 21 на овој 
статут ја сочинува основицата на придонесот за 
здравствена заштита што им е утврдена за прет-
ходната година. 

Ако корисникот од став 1 на овој член сво-
јата дејност отпочна да ја врши во тековната 
година, основиците на надоместокот се утврдуваат 
од основицата за придонесот што ќе му се утврди 
за тековната година. До утврдување на таквата 
основица на корисникот ќе му се исплатува акон-
тација на надоместокот според основицата пред-
видена како на јниска основица на придонесот за 
здравствена заштита. 

Член 60 
На корисниците-работници вработени к а ј при-

ватни работодавачи, кои се на боледување подол-
го од една година, основицата на надоместокот 
им се зголемува со процентот на порастот на про-
сечните лични доходи во СРМ во однос на прет-
ходната година. 

Зголемувањето на основицата на надоместокот 
од член 56, 57 и 60 од овој статут, го врши Струч-
ната служба на Заедницата по службена долж-
ност врз основа на прибавени^ докази за испол-
нување на пропишаните услови. . 

Член 61 
Висината на надоместокот на личниот, доход 

на корисниците-работници за првите 30 дена спре-
ченост за работа ја утврдува самоуправната ор-
ганизација и заедница во која се вработени, а над 

\ 30 дена за корисниците-работници и корисниците 
-работни луѓе — Заедницата. 

Висината на надоместокот на личниот доход 
на работниците вработени к а ј приватните работо-

давачи за првите 30 и над 30 дена спреченост за 
работа ја утврдува Заедницата, согласно со ко-
лективниот договор за правата и обврските од 
работен однос на работниците на работа ка ј при-
ватните работодавачи. 

Член 62 
Надоместокот на личниот доход за време на 

привремена спреченост за работа за првите 30 де-
ва го исплатува самоуправната организација и за-
едница, односно корисниците работни луѓе за се-
ве и за работниците вработени ка ј нив, над 30 
дена Заедницата. 

Надоместокот на личниот доход од првиот д,ен 
на спреченоста за работа го исплатува Заедни-
цата во случај на бременост и породување, нега 
на болно дете до 3 годишна возраст според про-
писите за работни- односи на работници вработени 
во заштитните работилници и на корисниците зем-
јоделци за случаите утврдени во член 41 од овој 
статут. 

Член 63 
Надоместокот на личниот доход што во слу-

чаите на спреченоста на работа утврдени со овој-
статут се остваруваат на товар на средствата на 
Заедницата изнесува: 

- а) На корисниците од член 40 од овој статут 
кои во такво својство го поминале времето од 
член 94 став 1 од овој статут: 

1. 90'0/о од основицата за надоместокот почну-
ва јќи од 31 ден до 60-от ден на спреченоста за 
работа; и 

2. 10010/'о од основицата за надоместокот почну-
ва јќи од 61 ден на спречеиоета за работа па се 
додека трае таквата спреченост. 

б) Во случаите на спреченост за работа по-
ради нега на болен член од потесното семејство: 

1) 80|0/о од основицата за надоместокот на пр-
вите 60 дена за дете до 3 години; и 

2) 1000/о од основицата за надоместокот поч-
нувајќи од 61 ден, па до крајот на спреченоста 
за работа за дете до 3 години и за скратено ра-
ботно време од 4 часа дневно за дете до 3 го-
дишна возраст; 

3) 80% од основицата за надоместок за деца 
од 3—10 години за првите 15 дена; 

4) 700/о за членовите на семејството постари 
од 10 години како и за нега на брачен другар — 
породилка. 

в) 810% од основицата за надоместок од 31 
ден на неспособноста за работа се додека таа 
спреченост трае за работниците вработени во 
заштитните работилници, без оглед на тоа дали 
се ,инвалидизирани лица или не. 

Член 64 
Во случаите на спреченост за работа за пр-

вите 30 дена кога надоместокот на личниот доход 
се остварува на товар на средствата на работода-
вачот, висината на надоместокот изнесува 80% од 
основицата на надоместокот. 

Член 65 
Надоместокот на . личниот доход се исплату-

ва во висина од 100% од основицата за надомес-
токот за време на привремена спреченост за ра-
бота предизвикана со несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести и кога корис-
никот е одреден како придружник на болно лице 
упатено за лекување ил,и лекарски преглед во 
друго место, за време на отсуство од работа по-
ради бременост и породување и за време на 
давање на крв, ткивата и органи. 

Член бб 
Надоместокот на личниот доход се определу-

в а најмалку во висина од 700/о од основицата за 
надоместок на личниот доход, но не помалку од 
износот на загарантираниот личен доход утврден 
со закон. 

Член 67 
Надоместокот на личниот доход може да се 

утврдува и поинаку доколку е тоа предвидено 
со посебни прописи. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК МА СРМ 
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Член 68 
На корисник кој по овој статут остварува пра-

во на надоместок на личен доход за времето на 
лекување во 'Стационарна или друга специјали-
зирана здравствена организација ЕО која има 
обезбедено сместување и исхрана, му се испла-
тува износот на надоместокот на личниот доход 
и тоа за: 

1. ако нема членови ед 90—70% од основицата 
и тоа од 31—60 ден, а потоа од 100—70%;, 

2. ако има 1 член од 90—90% од 31-от до 
60-от, ден, а потоа од 100—90%; 

3. ако има 2 и повеќе члена 90% од 31—60 
ден и 1Ш% после 61-от ден. 

Надоместокот на личниот доход намален спо-
ред став 1 и 2 од овој член, не може да биде 
помал од загарантирани,от личен доход утврден 
со посебен пропис.. 

Одредбите од став 1 и 2 на овој член се од-
несуваат и на корисниците кои за време на из-
вршувањето на мерките за безбедност се сместе-
ни во установи за чување и лекување. 

, Член 69 
На корисник кој за време на привремената 

неспособност за работа, работи со скратено ра-
ботно време (член 45 од овој статут), му ,припаѓа 
дел од надоместокот на личниот доход во износ 
сразмерен на времето поминато вон работа во 
о,днос на полното работно в,реме. Ако личниот до-
ход остварен за време на скратеното работно вре-
ме е помал од со,одветниот дел на надоместо-
кот кој би му припаѓал за времето за кое не ра-
ботел, му припаѓа и надоместок во висина на тач 
разлика. 

На корисникот кој во периодот на работе-
њето со скратено работно време користи годи-
шен одмор, му припаѓа соодветен дел од надомес-
токот на личниот доход од став 1 на овој член 
и за време на користењето на годишниот одмор. 

/ 

Член 70 
На корисникот кој е отстранет од работа во 

'случаите предвидени со закон или ставен во прит-
вор или истражен затвор, му се исплатува една 
т,ретина од надоместокот на личниот доход од-
носно една половина ако има членови на семеј-
ството кои ги издржува. 

На корисникот од став 1 на овој член, кој 
врз основа на правосилна одлука о-дносно во пос-
тапка за утврдување на повреда на работната 
обврска, односно кривичната одговорност биде 
пуштен од притвор, односно истражен затвор за-
тоа што постапката ќе биде запрена или ззтоа, 
што со правосилна одлука ќе биде ослободен од 
обвинението или обвинението ќе биде одбиено, 
но не поради нена,длежност на судот ќе се ис-
плати запрениот дел на надоместокот на лич,ниот 
Доход, 

На корисникот кој за време на опременоста 
за работа стапи на издржување на казна затвор, 
му се запира исплатата на надоместокот на лич-
ниот доход со денот на отпочнувањето на издр-
жување на казната. 

Член 71 
, На корисникот кој во рок од 30 дена од де-

нот на заклучувањето на боледувањето стане 
повторно привремено неспособен з,а работа од иста 
болест, таквото боледување му се смета како про-
должување на поранешното боледување како по 
однос на основицата и височината на надоместо-
кот на личниот доход, така и по однос на обврс-
ките на Заедницата за исплата на тој надоместок. 

Член 72 
На корисниците на кои со посебни прописи 

им е обезбедено бесплатно користење на здрав-
ствена заштита во случаите кога им припаѓа на-
доместок на личниот доход по овој статут, осно-

вицата и в,исината на надоместок-от' се утврдува 
според тие прописи. 

Средствата за покри,вање на разликата меѓу 
исполнетиот надоместок на личен доход и оној 
што им припаѓа според одредбите на овој ста-
тут, Заедницата ги обезбедува на начинот утвр-
ден според тие прописи. 

Член 73 
На корисник на работа ка ј ј-угословенските 

самоуправни организации во странство или во до-
маќинствата на тие корисници односно корисни-
ците вработени во меѓународните организации 
(член 11 став 1 точка 4), како и корисниците 
упатени во странство поради вршење на опре-
делени работи или задачи или поради школување, 
стручно оспособување и усовршување или пост-
дипломски студи,и, им припаѓа за време на спре-
ченоста за работа надоместок ,на личен доход под 
услови утврдени со з а м и , овој статут и самоуп-
равни општи акти на самоуправните организации 
и заедници. 

На корисниците кои се на работа во странство 
врз основа на меѓународната спогодба (член 11 став 
1 точка 4), им припаѓа надоместок на личен доход 
додека се наоѓаат во странство на товар на сред-
ствата на Заедницата ако за тоа време со спо-
годба не им е обезбеден надоместок од странскиот 
работодавач. 

На корисниците кои стапиле на работа во 
стр,анство врз основа на меѓународна спогодба ка ј 
странски работодавач а кои се осигурени по овој 
статут во смисла на член И став 1 точка 3 од 
овој статут, им припаѓа за време на спреченоста 
за работа надоместок /на личен доход на товар на 
средствата на Заедницата, само дод,ека се наоѓаат 
во Југославија. 

На корисниците од став 1 до 3 од овој член 
кога им припаѓа надоместок на личен доход, осно-
вицата за .надоместокот ја чини износот на осно-
вицата која служи за пресметување и плаќање на 
придонес за здравствена заштита на подрачјето 
на Заедницата. 

Член 74 
Надоместокот на личниот доход за време на 

отсуство од работа поради бременост и породува-
ње изнесува 100% од основицата за надоместокот 
утврден според член 55 од о,вој статут. 

Надоместокот на личниот доход од став 1 на 
овој член припаѓа на корисници!;: пред,видено со 
прописите за р а б о т и т е односи за се±о вре.ме трае-
ње на отсуството од работа поради бременост и 
породување и не се намалува во смисла на член 68 
од овој статут за времето додека корисникот се 
наоѓа на лекување ЕО здравствена организација во 
која има сместување и исхрана. 

Член 75 
Во случај на мртвородено дете или ако дете-

то умре пред истекот на породилното отсуство, ко-
рисникот жена има право на отсуство поради бре-
меност и породување во траење што според мис-
лење на лекар е потребно за да се закрепне од 
породувањето и психичката состојба предизвикана 
од загубата на детето, но не помалку од времето 
утврдено со прописите за работните од,носи. 

Во случај на породување, надоместокот на лич-
ниот доход се исплатува за онолку време колку 
што е предвидено со прописите за работни од-
носи по породувањето. 

Член 76 
На корисникот жена и припаѓа надоместок на 

личниот доход за време на отсуство од работа 
поради бременост и породување и по престанок 
на својството на ра,ботник во здружениот труд од-
носно друга дејност, ако почетокот на спреченоста 
за работа- поради бременост и породување нас-
тапи : 

1. Пред истекот на времето за кое според опш-
тиот акт на самоуправните организации и заедин-
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ци работникот - жена е должна односно има 
право да остане на работа по соопшутвањето на 
својата намера да истапи од самоуправната ор-
ганизација односно по одлука за престанок на 
нејзината работа, во работната самоуправна орга-
низација и заедница; и 

2. Во рок од 30 дена од денот на престанокот 
на својство на работник во здружениот труд, од-
носно друга дејност, ако во тој рок се пријави на 
надлежната заедница за вработување. 

Член 77 
На корисник — жена и припаѓа надоместок на 

личен доход за време на бременост и породување 
во случаите и под условите предвид,ени во членот 
73 од овој статут. Надоместокот на личниот доход 
се исплатува на товар на средствата на Заедница-
та, доколку се исполнети условите од членот 73 
по однос на местото на престојувањето. 

Член 78 
Висината на надоместокот за привремена спре-

ченост за работа на корисниците земјоделци во 
смисла на член 41 од овој статут, ја утврдува Со-
бранието на Заедницата во почетокот на година-
та со посебна одлука. 

Други парични (надоместоци 

Член 79 
Корисниците на здравствена заштита, освен 

корисниците од член 23 и 24 од овој статут, имаат 
право на надоместок на патни трошоци кога: 

1. од здравствена организација, лекар-поеди-
нец или лекарската комисија се упатени заради 
користење здравствена заштита вон нивното место 
на живеење; и 

2. заради користење на права од здравствената 
заштита патувале од местото на вработување, од-
носно од местото на живеењето во кое нема лекар 
до најблискиот лекар или здравствена органи-
зација во друго место. 

Член 80 
Надоместокот на патните трошоци што им при-

паѓаат на корисниците по одредбите на овој статут 
опфаќа: 

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

тување за време на патувањето и престојот во 
друго место. 

Член 81 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување за време на патување и прес-
тој во друго место вон подрачјето на Заедницата, 
се утврдува со општ акт на Заедницата. 

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

престој кое не е пократко од 12 или подолго од 
24 часа и 

2. 50% од утврдениот износ за патување и 
престој кое не е пократко од 8 или подолго од 
12 часа. 

Деца — членови на семејството на корисникот 
до навршени 7 години возраст имаат право на 
50% од висината на надоместокот од претходниот 
став. 

Член 82 
Надоместокот на трошоците за превоз се приз-

нава, во висина на трошоците за патување по на ј -
кратката релација и по цена на редовната возна 
карта за превоз во јав,ниот сообраќај. 

Во зависност од здравствената состојба на ко-
рисникот, должината на патувањето и други окол-
ности, лекарската комисија може да определи и 
поинаков начин на превоз. 

Превоз со кола за итна помош може 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 болниот. 

Член 83 „ 
Корисникот на здравствена заштита има право 

на надоместок на трошоците за превоз и кога пре-
возот е извршен ,поради прием, испраќање или 
преместување од една во друга здравствана орга-
низација, со констатација на лекарот или здрав-
ствената организација дека превозот на корисни-
кот е медицински индицирап. 

Одредбите од став 1 на овој член се приме-
нуваат и кога корисникот на кого здравствената 
заштита се обезбедува во странство во смисла на 
член 17 од овој статут, се превезува од странство 
со тоа што мислење за потреба од таков превоз 
дава лекарската комисија или установата во која , 
корисникот се лекува-

Член 84 
Надоместокот на патните трошоци му припаѓа 

и на придружникот на корисникот а,ко по оцена 
на лекарот поединец, лекарската комисија или 
здравствената организација се утврди дека на 
корисникот упатен на лекување или лекарски пре-
глед во друго место му е потребен придружник за 
време на патувањето и престојот. 

Ако на лекување или лекарски преглед се 
упатуваат во друго место деца, се смета дека при-
дружник л е потребен, ако детето е помладо од 15 
години. 

Во зависноста од карактерот на болеста, за 
придружник може да биде определен и здрав-
ствен работник. 

Член 85 
На корисниците од член 11 —15, 21 и 25 од 

овој статут во случај на смрт на член на семејство-
то им припаѓа надоместок на трошоците за закоп, 
а на членовите на нивните семејства во случај на 
смрт на-корисникот, надоместокот на трошоците за 
закоп и посмртна помош. 

Член 86 
Надоместок на трошоците за закоп припаѓа на 

секој кој ќе изврши закоп на умрен корисник на 
права од здравствена заштита. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на корисникот или член на 
семејството на корисникот, ако смртта настапила 
во рок од 30 дена од денот на престанокот на 
својство на работник в,о самоуправна организација 
и заедница или друга дејност, односно по преста-
нокот на својство1 на корисник. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на член на семејството на ко-
рисникот на кој здравствена заштита се обезбеду-
ва додека корисникот се наоѓа на отслужување на 
воениот рок. 

Член 87 
Висината на надоместокот ^ на трошоците за за-

коп ја утврдува со одлука Собранието на Заедни-
цата во зависност од возраста на умрено лице, но 
не помалку од пропишаниот износ утврден со одлу-
ка на Републичката заедница. 

Надоместокот на погребните тро-шоци за корис-
ник умрен и закопан надвор од местото на посто-
јаното живеење, се определува и исплатува во ви-
сина на надоместокот определен според одредбите 
на овој статут и одлуката на Заедницата. 

Надоместокот на трошоците за закоп на ко-
рисник умрен за време на престој во странство 
се определува во височина ,на неопходните тро-
шоци за закона во земјата во која лицето умрело. 

Височината на неопходните трошоци за закоп 
од претходниот став ја утврдува Стручната служ-
ба на Заедницата, земајќи го во предвид приба-
веното мислење за тоа од дипломатско-конзулар-
ното претставништво на СФРЈ во таа зе,мја. 

Член 88 
Надоместокот на трошоците за пренесување на 

починатиот корисник, кој претходно е упатен на, 
лекување во здравствена организација надвор од 
подрачјето на Заедницата, се определува и испла-
тува во висина на стварно направените трошоци за 
пренос. 
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Член 89 
,Во случај на смрт на корисникот, на членови--

те на неговото семејство кои се корисници на 
здравствена заштита според овој статут им при-
паѓа посмртна помош во висина на едномесечен 
износ од основицата на надоместокот на личниот 
д,оход, односно едномесечната последна пензија, 
материјалното обезбедување или привремениот на-
доместок, при што се зема предвид и заштитниот 
додаток што се исплатува со пензијата како и до-
датокот^ на инвалидноста што се исплатува со ин-
валидска пензија по прописите на пензиското и ин-
валидското осигурување. 

IV. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

Член 90 
Правата од зд,равствена заштита можат да се 

остваруваат со стекнување својство на корисник 
на здравствена заштита, а најдоцна 30 дена по 
престанувањето на тоа својство. 

Својството на корисник^ го утврдува Заедница-
та врз основа на пријава што ја поднесува само-
управната организација и заедница, приватниот ра-
ботодавач и корисниците — работни луѓе за себе 
и за работниците вработени ка ј нив, корисникот 
— земјоделец и други корисници ,на здравствена 
заштита, како и органите и организациите за ко-
рисниците за кои обезбедуваат средства за здрав-
ствена заштита според овој статут. 

За лицата на кои им се обезбедуваат задолжи-
телни видови на здравствена заштита, а немаат 
својство на корисник н,а здравствена заштита спо-
ред овој статут, пријава поднесува надлежниот 
општински орган на управата. 

Ако пријавата од став 2 на бвој член не се 
поднесе, корисникот на здравствена заштита може 
да бара од Заедницата - со решение да му го ут-
врди својството на корисник. 

Својството на корисник на здравствена зашти-
та се утврдува со издавање н а здравствена леги-
тимација, што ја издава Заедницата. 

Укажувањето на итна медицинска помош не 
смее да се условува со здравствена легитимација 
и упат од; надлежниот лекар. 

Образецот и формата на здравствената легити-
мација ги пропишува Републичката заедница за 
здравствена заштита. 

Член 91 -
Заедницата води евиденција за остварувањето 

на правата од здравствена заштита и на правата 
на надоместокот на личен доход и други парични 
надоместоци. 

Евиденцијата од став 1 на овој член, об-
расците, како и начинот на нејзиното водење и 
користење ги утврдува Републичката заедница. 

Член 92 
Како ден на стекнување на својството корис-

ник на здравствена заштита се смета и денот на 
поаѓањето на пат поради стапување на работа. 

На корисникот ка ј кого настапила привремена 
спреченост за работа за време на работниот од-
нос се продолжува правото на здравствена заш-
тита и по престанокот на работниот однос се до-
дека трае таа спреченост за работа. 

На корисникот кој се пријавува во Заедницата 
за вработување, ако ја одбие работата што му е 
понудена, а која одговара на неговата стручна 
квалификација и физичка способност, му прес-
танува правото на здравствена заштита со денот 
на правосилноста на решението за упатување на 
понудената работа. 

Член 93 
Здравствена заштита се обезбедува со овој ста-

тут и за време на извршување на мерките за 
безбедност со упатување на корисникот во уста-
нова за чување и лекување? се додека тоа лице 

има својство на корисник на здравствена заштита 
по овој статут. 

На корисникот кој се наоѓа на издржување 
казна затвор или строг затвор, не му се обез-
бедува здравствена заштита по овој статут. 

Член 94 
Кога користењето одделни права од здрав-

ствена заштита е условено со претходно користење 
на здравствена заштита,, потребно е корисникот 
непосредно пред тоа да користел здравствена заш-
тита 9 месеци без прекин или 15 месеци со прекин 
во последните две години. 

' За време на претходно користење на здрав-
ствена заштита, се сметаат периодите на корис-
тење здравствена заштита пред настанување на 
определени околности односно случаи, врз осно-
ва на кои се здобиваат определени права условени 
со претходно користење на здравствена заштита. 

Член 95 
Временските периоди во кои корисниците ра-

ботеле во една или повеќе самоуправни органи-
зации и заедници со вкупно работно време по-
кратко од полното работно време, се пресметува 
така што вкупниот број на часовите во4 таквата 
работа во определени периоди се пресметува на 
полно дневно работно време. 

На корисниците на правата од здравствена заш-
тита кои според посебни прописи работат со по-
кратко од полното дневно работно време, таквата 
работа со скратено работ“но време им се изедна-
чува с.о работа со полното дневно работно време. 

Член 96 
При утврдувањето дали постои непрекинато 

својство јна корисник во смисла на член 90 став 
2 од овој статут, ќе се смета дека својството на 
корисник не е ,прекинато ако корисникот пре-
минал од една во друга организација, ако до гота-
пото стекнување на својството на работник во 
здружениот труд не поминале повеќе од 30 де-
на, однос,но ако корисникот во тој рок се прија-
вил во Заедницата за вработување. 

Член 97 
Времето на вработување поминато непосред-

но пред стапување на отслужување на воениот 
рок во Југословенската народна армија, се смета 
за непрекинато и се собира со времето на вра-
ботување, по отслужувањето на воениот рок, од-
носно по .престанокот на неспособноста поради бо-
лест заради која дошло до отпуштање од таа вое-
на служба, ако до повторното вработување не по-
минало повеќе од 30 дена, односно ако корисни-
кот во тој рок се пр-ијавил во Заедницата за Бра?-
ботување. 

Времето поминато на работа непосредно пред 
заминувањето на работа во странство, за лицата 
кои за тоа време не се корисници на здравствена 
заштита по овој статут, се смета за непрекинато 
и се собира со вработувањето по враќањето во 
СФРЈ, ако од враќањето не поминало повеќе од 
30 ден,а односно ако во тој рок корисникот се при-
јавил во Заедницата за вработување. 

Во време на претходно користење“ на здравст-
вена заштита заради остварување на права по овој 
статут се сметаат и периодите поминати на ра-
бота во странство во земјите со кои е склучена 
конвенција за социјално осигурување на наши 
работници. 

Член 98 
На корисниците од член 21 од овој статут на 

кои врз основа на Закон им е одобрен привремен 
престанок на вршење на дејности, им се обезбе-
дува право на здравствена заштита и за време 
на привремениот престанок н,а дејноста ако за тоа 
време продолжат да плаќаат придонес з,а здрав--
ствееа заштита. 
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Член 99 
На членовите на семејството на корисникот 

им се обезбедува здравствена заштита за сето 
време за кое се обезбедува здравствена заштита, 
на корисникот. 

Член 100 
Кога корисникот се наога на отслужување на 

воен рок во Југословенската народна армија или 
за време на траење на неспособноста за работа 
заради болест од која е отпуштен од воена слу-
жба, членовите на неговото семејство имаат право 
на здравствена заштита ако непосредно пред ста-
пувањето на отслужување на воениот рок се 
исполнети условите на претходно користење на 
здравствена заштита од член 94 став 2 од овој 
статут. 

На членовите на семејството на корисникот 
кој се ,наоѓа на издржување на казна затвор, им 
се обезбедува здравствена заштита, ако на ко-
рисникот не му престанало својството на ра-
ботник во здружениот труд. 

Член 101 
Членовите на семејството — корисниците на 

права на здравствена заштита, здравствена зашти-
та ј,а кор,истат според но опи сите што важат на 
подрачјето на кое тие живеат и според Статутот 
на Заедницата за здравствена заштита на тоа 
подрачје. 

Член: 102 
Користење на правата на заботехничка помош, 

протетички средства, протези, ортопедски и дру-
ги помагала, помошни и санитарни справи (член; 
30 став 1 точка 6 и 7 од овој статут), се условува 
со претходно користење на здравствена заштита. 

По исклучок од претходниот став, корисници-
те од член 49 од овој статут овие права ги ко -
ристат од првиот ден до колку потребата од нив-
ното користење е предизвикана со повреда ,на ра-
бота и заболување о,д професионални болести. 

Здравствена за,штита од став 1 на овој член 
се обезбедува без оглед на претходно својство на 
корисник на здравствена заштита, а,ко непосред-
но пред стекнување на тоа својство лицето било -
корисник на ,права од здравствена заштита како 
член на семејство на корисник ,на здравствена 
заштита. 

Член 103 
Правата од здравствената заштита корисници-

те во целост ги остваруваат на товар на средст-
вата па Заедницата, ако со овој статут или одлу-
ка на Собранието на Заедницата донесена врз 
основа на Статутот, не е предвидено поодделни 
видови на здравствена заштита да се обезбедуваат 
па товар на средствата на заедницата со учество на 
корисниците на правата од здравствена заштита 
во трошоците за користење на таа заштита. 

Здравствената заштита се обезбедува на товар 
на средствата на Зае,дницата ако корисникот ја 
остварува на начин и под услови утвр,дени со овој 
статут и актите донесени врз основа на Статутот. 

Условите и начинот на остварувањето на од-
делните видови здравствена заштита што се обез-
бедуваат на товар на средств,ата на Заедницата 
се утврдуваат со посебен општ акт на Заедницата. 

Здравствена заштита се остварува на товар на 
средствата на Заедницата вон условите и начинот 
утврдени со општ акт на Заедницата, ако корис-
.никот со упат на здравствена организација или 
лекарската комисија упатен е на користење на 
здравствена заштита поради одредени медицински 
индикации или без упат ако е во прашање итен 
или инаку оправдан медицински случај. 

Потребата од користење на здравствена заш-
тита поради медицински оправдан случај ја оцену-
ва секогаш лекарската комисија, а поради итен 
случај само ако дојде до спор. 

Ако здравственат,а заштита се остварува на 
друг 'начин, а не во смисла на став 2 до 5 од овој 
член, корисникот на здравствената заштита ја ч 
плаќа разл,иката во цената на здравствена услуга ч 

помеѓу цената на здравствената организација во 
која требало да користи здравствена заштита и 
здравствената организација во која е остварена 
здравствената услуга. 

Разликата од претходниот став ќе ја утврди 
Собранието на Заедницата со посебна одлука. 

Чле,н 104 
Собранието да Заедницата со посебна одлука 

може да пропишува учество (партиципација) на 
корисниците при. користење на здравствена заш-
тита во цената на оддел,ни видови здравствени 
услуги како и при набавка на ортопедски пома-
гала, протетички сре,дства и лекови, а врз основа 
на единствен,ите критериуми што ги утврдува Ре-
публичката заедница. 

Ч,лен 105 
Здравствената заштита може да се остварува 

надвор од земјата под условите и ,н'а начин ут-
врден со самоуправна спогодба што ја склучуваат 
општинските заедници за здравствена заштита во 
рамките на. Републичката заедница 

Член 106 
Заради остварување на примарната здравстве-

на заштита, како и заради оценув,ање на работ-
ната способност за првите 30 дена на привреме-
ната спреченост за работа, корисниците на здрав-
ствена заштита слободно избираат лекар. и здрав-
ствена организација на подрачјето на Заедни-
цата најмалку за едн,а година. 

Начи,нот и постапката под кои корисниците на 
прават,а од здравствената заштита ја остваруваат 
здравствената заштита во здравствените органи-
зации се утврдува со општ акт на Заедницата. 

Член 107 
За утврдување на привремената спреченост за 

ра,бота и постапката з,а остварување на други пра-
ва од здравствената заштита, утврдени со Закон 
и овој статут, учествуваат лекар поединец, лекар-
ска комисија и комисија на вештаци лекари. 

Оценка за привремената спреченост за рабо-
та за првите 30 де,на дава лекарот 'поединец што 
го избрал корисникот, а над 30 дена лекарската 
комисија. 

Со општ акт на Заедницата се формираат ко-
мисиите од став 1 на овој член и се утврдз^ва нив-
ниот состав и надлежноста, како и начинот и 
постапката за нивната работа и задачите на ле-
карот поединец, при оцена на работната способ-
ност и укажувањето на здравствена заштита. 

Член 108 
Лекарот што дал оценка за привремена спре-

ченост за работа е должен по навршување на 30 
дена на непрекинато боледување да го упати ко-
рисникот на преглед ве,д,наш, а Најкасно во рок 
од 3 дена до лекарската комисија. 

Оценката на лекарот од член 107 став 2 од овој 
статут е задолжителна се додека лекарската ко-
мисија не даде своја оценка. 

Член 109 
Ако корисникот не е задоволен со оценката 

што ја дал лекарот — поединец, може да изјави 
приговор до лекарската комисија. 

Приговорот се поднесува усно или писмено, 
во рок од 3 дена од соопштувањето на оценката 
до лекарот прот,ив чија оценка е изјавен; приго-
ворот или непосредно до лекарската комисија. 

Лекарот на кого приговорот му е изјавен ус-
но, а не ја преиначи својата оценка, должен е 
да направи за тоа забелешка што ја потпишува и 
корисникот. 

Лекарот на кого му е изјавен приговорот е 
долже,н вед,наш да го достави предметот до Ле-
карската комисија. 
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Член 110 
Лекарската комисија е должна веднаш да го 

земе во постапка приговорот заради донесувањето 
на оценка. 

Ако приговорот е изјавен против оценка за 
работната , способност на корисникот, Лекарската 
комисија е должна вед,наш да го повика корис-
никот на преглед. Во другите случаи комисијата 
ќе го .повика на ,преглед корисникот ако смета 
дека е тоа потребно за давање на оценка. Ако 
Лекарската комисија смета дека е потребно да се 
дополни медицинска обработка, ќе ги определи, 
без одлагање, 'потребните медицински испитувања. 

Оценката за здравствената состојба и на ра-
ботната способност на корисникот мораат да бидат 
потполно образложени /И во согласност со меди-
цинската документација што служела како основа 
за давање на оценката. 

Оценката на Лекарската комисија по приговор 
против оценката на лекарот — поединец е конечна. 

За оценката на лекарската комисија писмено 
се известува лекарот„ Стручната служба на Заед-
ницата и самоуправната организација и заедни-
цата односно приватниот работодавач каде што е 
вработен корисникот. 

Член 111 
Против оценката на лекарската комисија во 

случаи кога согласно општиот акт на Заедницата 
(член 107 став 2) одлучува како првостепен орган, 
може да се поднесе '.приговор до Комисијата на 
вештаци - лекари во рок од 3 дена од денот на 
соопштувањето на оценката на Лекарската ко-
мисија.4 

Приговорот се поднесува усно на записник или, 
писмено до Лекарската комисија против чија оцен-
ка се изјавува приговорот, а таа е должна при-
говорот заедно со предметот веднаш да го доста-
ви ,до Комисијата на вештаци — лекари. Приго-
ворот може да се поднесе во писмена форма и не-
посредно до Комисијата на вештаци лекари. 

Член 112 
Комисијата на вештаци — лекари е должна 

веднаш да го земе во постапка приговорот зара-
ди давање на оценка. 

Ако приговорот е изјавен против оценката на 
работната способност, комисијата на вештаци — ле-
кари е должна веднаш да го повика К О Р И С Н И К О Т на 
преглед. Во другите случаи комисијата ја дава сво-
јата оценка врз основа на медицинската докумен-
тација, а може, ако најде дека тоа е потребно да 
се повика корисникот на преглед. Ако ' Комисија-
та смета дека е потребно да се дополни медицин-
ската обработка, ќе ги определи без одлагање пот-
ребните медицински 'испитувања. 

Оценката што ја дала Комисијата на вешта-
ци — лекари по приговорот против оценката на 
Лекарската комисија, е конечна. 

За оценката на Комисијата на вештаци — ле-
кари писмено се известува корисникот/ Лекарска-
та комисија против чија оценка е изјавен приго-
ворот, лекар поединец, Стручната служба на За-
едницата и самоуправната организ,ација и заед,ни-
ца односно приватниот работодавач к а ј кого ко-
рисникот е вработен. 

Член 113 
Стручната служба на Заедницата, самоу,прав-

ните организации и заедни“ци, Заедницата однос-
но приватниот работодавач к а ј кого е (вработен 

корисникот1, можат да бараат К О Р И С Н И К О Т ч,ита 
работна способност ја оценил лекарот, да се под-
ложи на преглед од страна на Лекарската коми-
сија заради повторно 'оценување на неговата ра-
ботеа способност. Повторен преглед не може да 
се бара ако осигуреникот се наоѓа на лекување во 
стационарна здравствена организација. 

Лекарската ко,мисија е должна по приемот на 
барањето веднаш да го повика корисникот на 
преглед. 

Корисникот е должен да се јави на Лекарска-
та комисија заради преглед во рок што ќе го оп-
редели Комисијата. Ако корисникот без оправда-
ни причини не се јави на поканата за преглед, 
натамошното испитување на надоместокот на лич-
ниот доход му се запира се додека не се јави на 
поканата. 

Член 114 
Правото на надоместок на личен доход и дру-

ги парични надоместоци според овој статут, ко-
рисниците на права од здравствена заштита ги 
остваруваат, по правило, во Заедницата доколку 
со овој статут не е поинаку предвидено. 

Определени права корисниците можат да ги 
остваруваат со самоуправните организации и за-
едници во кои се вработени, а врз основа на дого-
вор склучен помеѓу Заедницата и тие организа-
ции и заедници. 

- Член 115 
За правото на надоместокот на личниот доход 

на корисникот поради спреченоста за работа што 
се остварува на товар на средствата на Заедни-
цата одлучува Стручната служба на Заедницата 
по претходно прибавена оценка и мислење на ле-
кар поединец односно Лекарската комисија. 

Член 116 
Исплатата на надоместокот на личниот доход и 

другите парични надоместоци се в,рши, по прави-
ло, врз основа на поднесените докази, без доне-
сување на формално решение. По барање на ко-
рисникот!, Стручната служба на Заедницата е 
должна да донесе решение во писмена форма. 

Член 117 
Против првостепеното решение со кое е од-

лучено за остварувањето (На правата од здравстве-
ната заштита, корисникот има право на жалба до 
Комисијата за жалби на Собранието на Заедни-
цата. Решението на Комисијата за жалби е ко-
нечно. 

Член 118 
Пр,и решавањето за правата од здравствената 

заштита ќе се применуваат одредбите од Законот 
за општа управна постапка, ако со закон и овој 
статут не е поинаку определело. 

Член 119 
Во постапката за остварување на прав-ата ут-

врдени со закон и овој статут, корисникот може 
против конечното решение на Заедницата да по-
веде постапка пред Основниот суд на здружен 
труд надлежен според седиштето на Заедницата. 

Член 120 
Барање за остварување на правата на надо-

месток на личен доход и другите парични при-
мања по овој статут, може да се поднесе во рок 
од една година од денот на стасаноега на правото 
и тоа: 

1. правото на надоместокот на личниот доход-
со истекот на последниот ден до кој на корисни-
кот му припаѓа надоместокот; 

2. правото на посмртната помош и надоместо-
кот на трошоц,ите за закоп-со денот на смртта на 
кор,исникот на правата од здравствената заштита и 

3. правото на патни и дневни трошоци — пр-
виот ден по извршеното патување. 

Член 121 
Со самоуправна спогодба меѓу Заедницата и 

Самоуправната интересна заедница на пензиско и 
инвалидско осигурување на Македонија се уреду-
ваат меѓусебните односи во врска со упатувањето 
на работникот за оценување на работната спо--
собност и инвалидност. 

Член 122 
На корисниците вработени к а ј југословенски-

те организации во 'странство (член 11 став 1 и 
точка 3) им се обезбедува здравствена заштита, 
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која по овој статут се обезбедува на корисниците 
— работници од првиот ден на вработувањето во 
стра|н)ство. 

На членовите на семејството на корисникот од 
став 1 ,на овој член им се обезбедува здравствена 
заштита додека престојуваат со корисникот во 
странство и тоа: 

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. 

Член 123 
На корисниците — југословенски државјани 

вработени во домаќинствата на корисниците — ју-
гословенски државјани на работа во странство ка ј 
југословенските организации или во меѓународ-
ните организации, вработени к а ј странските ор-
ганизации односно работодавачи, ако го задржале 
својството на лице во здружениот тру?д на под-
рачјето на Заедницата и корисниците упатени 
во странство од о р ганиза ци јата ка ј која се во здру-
жен труд поради вршење на определени работи 
или задачи, им се обезбедува здравствена зашти-
та за време на нивното престојување во стран-
ство до шест месеци, само во случај на неопход-
на лекарска помош, а после тој рок здравствената 
заштита која но овој статут се обезбедува на ос-
танатите корисници во работен однос. 

На членовите на потесното семејство на корис-
ниците од став 1 на овој член додека престојуваат 
со корисникот во странство им се обезбедува здрав-
ствена заштита во ист обем како и на корисни-
ците — работници. 

Член 124 
На корисниците — работници и корисниците 

од член 14 точка 2 и 3 од овој статут, кои се упа-
тени во странство поради стручно усовршување 
односно практична работа, им се обезбедува за 
време на нивниот престој во странство до шест ме-
сеци, здравствена заштита само во случај на неоп-
ходна -лекарск,а помош, а после тој рок з,дравстве-
на заштита што се обезбедува по овој статут на 
другите корисници — работници. 

Член 125 
На корисниците од член 11, 13, 14, 15 точка 

4, 17, 21, 22 и 25 од овој статут кои се наоѓаат во 
странство од други причини, а не од причините 
од член 122 до 124 од овој статут, им се обезбеду-
ва здравствена заштита само за првите три месе-
ци на престојот во странство и тоа само во слу-
ча ј на неопходна лекарска помош. 

^ Член 126 
- Ако за користење на здравствена заштита на 

корисниците од членот 122 до 125 од овој статут 
е неопходно болничко лекување, трошоците за 
таквото лекување за првите три месеци ги под-
несува во' целост Заедницата. Ако болничкото ле-
кување трае подолго од три месеци, трошоците 
од првиот ден на четвртиот месец ги поднесува 
Заедницата само до износот на трошоците што 
би се платиле на здравствената организација од 
подрачјето на Заедницата, односно на здравстве-
ната организација на територијата на СФРЈ каде 
е индицирано таквото лекување. Ако преместува-
њето на корисникот на бо,лничко лекување во 
СФРЈ ,не е можно поради неговата здравствена 
состојба, , односно е нецелесообразно поради пого-
лема оддалеченост, Заедницата ги поднесува тро-
шоците во це,лост и преку три месеци на лекување. 

На корисниците “на кои за време-на престојот 
во странство им се обезбедува здравствена заш-
тита само за случаи на неопходна лекарска по-
мош, ако здравствената зашт,ита ја користат во 
странство во поширок обем односно преку оп-
ределените рокови, трошоците за здравствена заш-
тита користени во странство ќе се надоместат на, 

товар на средствата на Заедницата во денарски 
средства и тоа само до износот на трошоците за 
пружање на таква здравствена заштита на под-
рачјето на Заедницата, односине каде според ка-
рактерот на заболувањето случајот можел да се 
лекува на територијата на СФРЈ. 

Член 127 
На корисниците на правата од здравствена за-

штита им се обезбедува здравствена заштита во 
странство под условите и на начин утврден со 
самоуправна спогодба што ќе ја склучат општин-
ските заедници за здравствена заштита во рам-
ките ,на Републичката заедница. 

Член 128 
На корисниците од член 23 и 25 од овој ста-

тут, трошоците за лекување во странство ако се 
таму затекнат,и, се признаваат само во случај на 
итна медицинска помош и повреда предизвика,на 
од несреќен случај и тоа во денарски средства, во 
висината ,на трошоците што би биле направени 
до,колку лекувањето би било спро,ведено на под-
рачјето на Заедницата. 

V. САМОУПРАВУВАЊЕ И САМОУПРАВНО 
ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 129 
Во (остварувањето на своите општествено — 

економски и други самоуправни права и интерес,и, 
работниците, другите работни луѓе и граѓаните 
управуваат со работите на Заедн,ицата по пат на 
одлучување на рефере,ндум, на собири на работ-
ниците, другите работни луѓе ,и“ граѓани, со пот-
пишување и давање на посебни изјави во пис-
мена ф,орма и други видови на лично изјасну-
вање во самоуправните организации и заедн,ици, 
со самоуправно спогодување и општествено дого-
варање, како и со одлучување - преку делегати и 
делегации во Собранието на Заедницата. 

Одлучувањето во смисла на став 1 од овој 
член се остварува јна нач,ин утврден со самоуп-
равните о-пшти акт,и на самоуправ,ните организа-
ции и заедници, со самоупра,вната спогодба за 
основање на Заедницата, други сам,оуправни спо-
годби и овој статут. 

Р е ф е р е н д у м 

Член 130 
На референдум работниците, друг,ите работни 

луѓе и граѓаните одлучуваат со претходно изјас-
нување з,а прашањата од делокругот на Заедни-
цата, непосредно одлучуваат за одредени праша-
ња, за потврдување на нејз,ините општи а,кти„ ка-
ко и за други праша,ња утврдени со овој статут и 
други општи акти на Заедницата. 

Референдум може да се распише и заради ли-
чно изјаснување само на работниците и другите 
работни луѓе и граѓани или само на работниците 
во з,дравствените организации. 

Член 131 
Референдумот го распишува Собранието на 

Заедницата. 
За распишување на референдумот се донесува 

одлука. 
Со одлуката за распишување на референду-

мот се утврдува посебно прашањето на предметот 
на референдумот чие изјаснување е потребно на 
референдумот и денот на спроведувањето на ре-
ферендумот. 

Одлуката за распишување на референдумот се 
објаву,ва на начин кој што со овој статут е пред-
виден за објавување на општите акти на Собра-
нието на Заедницата и преку дневниот печат. 

Одлуката од претходниот став мора да се. об-
јави најмал,ку 30 дена пред денот одреден за гла-
сање, 
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Член 132 
Собранието на Заедницата распишува рефе-

рендум по своја иницијатива и по предлог на ра-
ботниците, другите работни луѓе и граѓаните од-
носно самоуправните 'Организации и заедници за-
ради нивно изјаснување за поодделни прашања 
од својот делокруг. 

Член 133 
Одлуката за референдумот распишан од За-

едницата се 1смета за донесена ако за неа се из-
јасниле ,мнозинството на работниците, другите ра-
ботни луѓе и ,граѓани и мнозинството на работ-
ниците во здравствените организации. 

Член 134 
Прашањето за ,кое работниците, работните лу-

ѓе и граѓаните претходно се изјасниле со рефе-
рендум, Собранието на Заедницата е долж,но ак-
тот со кој го уредува тоа прашање да го усогласи 
со нивната волја изразена на референдумот' 

Ако работниците, работните луѓе и граѓаните 
на референдумот се изјасниле за потврдување на 
одлука или друг општ акт, актот се смета за до-
несен на денот на одржувањето на референдумот. 

Ако на референдумот работните луѓе се из-
јасниле против потврдувањето на одлуката или 
'друг,иот општ акт, се смета дека тој акт не е до-
несен. 

Член 135 
Ако работните луѓе на референдумот се из-

јасниле против предлогот за решавање на одре-
дено прашање, односно против потврдата на од-
реден акт, тоа прашање односно акт не може во 
рок од 6 месеци од денот на донесувањето повтор-
но да се изнесе на референдумот ниту пак во ис-
тиот рок може да се донесе акт кој што не е во 
согласност со Одлуката донесена јна референдум. 

Собир на работни луѓе и граѓани 
Член 136 

Работниците, другите работни луѓе и граѓани-
те во Заедницата на собирите во своите самоуп-
равни организации и заедници разгледуваат: дол-
горочни и среднорочни планови и програми за 
работа и развој на здравствената заштита во За-
едницата, извештаи за начинот на остварувањето 
на здравствената заштита и други права во врска 
со здравствената заштита од делокругот на За-
едницата и начинот на трошењето на здружените 
средства за задоволување на личните и заеднич-
ките потреби и интереси во областа на здрав-
ствената заштита, ш утврдуваат смерниците за 
работа на делегациите на своите самоуправни ор-
ганизации и заедници и делегатите во Собрание-
то на Заедницата и ги разгледуваат извештаите за 
нивната работа, претходно расправаат за праша-
њата за кои се донесуваат одлуки на референдум 
или за кои се води јавна расправа пред нивното 
усвојување во Собранието на Заедницата, даваат 
иницијатива, предлози и мислења за прашањата 
од делокругот ,на Заедницата и одлучуваат за дру-
ги прашања кога е тоа предвидено со закон или 
самоуправен /општ акт или кога тоа ќе го поба-
раат мнозинството на делегациите на Собранието 
на Заедницата. 

Заедницата е должна на собирите да обезбеди 
вистинито, потполно и благовремено известување 
за прашањата за кои се расправа на собир,иге. 

Член 137 
Одлуката за која работниците, другите работ-

ни луѓе и граѓаните во рамките на Заедницата 
-се изјасниле на собирите се смета за донесена ако 
за неа се изјасниле мнозинството на присутните 
на собирите на самоуправните организации и за -
едници и присутните работници во здравствените 
организации на подрачјето на Заедницата. 

Член 138 
Заедницата обезбедува услови работниците, 

другите работни луѓе и граѓаните во самоуправ-
ните организации и заедници и месните заед-
ници и преку делегациите и делегатите да учест-
вуваат во сите фази на утврдувањето на полити-

ката и донесувањето на самоуправните општи ак-
ти во Зае,дницата по пат на јавно изјаснување. 

На јавно изјаснување задолжително се подне-
суваат: 

1. Нацрт — Статутот на Заедницата и него-
вите ,измени и дополнувања; 

2. Нацрт — Самоуправната спогодба за основи-
те на планот за развој на здравствената заш-
тита; 

3. Нацрт — Пла,нот за развој на здравствената 
заштита; 

4. Нацрт — Програмата за развој на здравст-
- вената заштита и 

5. Нацрт на самоуправните о,пшти акти со кои 
се утврдуваат правата и обврските на работни-
ците, другите работни луѓе и граѓани како “и ко-
рисници на здравствена заштита. 

Оо Програмата за работа на Собра,нието на За -
едницата, освен прашањата од став 2 на овој член, 
можат да се утврдат и други прашања кои се из-
несуваат на јавно изјаснување. 

Член 139 
Нацртот на јопштиот акт за кој се води ја,вно 

изјаснување, го утврдува Собранието на Заедни-
цат,а. 

Нацртот на општиот акт кој се поднесува на 
јавно изјаснување се објавува на погоден начин 
со цел работниците, работните луѓе и граѓа,ните 
да се запознаат со неговата содржина. 

Нацрт,от на општиот акт кој се поднесу,ва на 
"^“јавно изјаснување треба да б,иде образложен, а 

образложението да содржи причини врз основа 
на кои се засновани основ,ните решенија. 

Член 140 
За нацртот на општиот акт кој е поднесен на 

јавно изјаснување не може да се одлучува пред 
истекот на 30 дена од денот на неговото поднесу-
вање на јавно изјаснување. 

По исклучок од став 1 на овој член, доколку 
за одреден о,пшт акт треба да се одлучи по итна 
постапка, поради роковите пред,видени со закон 
или ако одлагањето на донесувањето на актот би 
предизвикало поголеми негативни последици во 
работењето и остварувањето ' на задачите на За-
едницата, Собранието на Заед,ницата може да од-
лучи времетраењето на јавното изјаснување да 
биде пократко. 

Пред донесувањето на одлуката од став 2 од 
овој член, Собранието на Заедницата пр,ибавува 
мислење од општествено — полит,ичките органи-
зации од подрачјето ,на Заедницата. 

Член 141 
Во текот на траењето на јавното изјаснување, 

работниците, работните луѓе и граѓаните и нивни-
те делегации и делегати меѓусебно се поврзуваат 
по сродни дејности и групации и изборни едини-
ци како и преку организациите на Сојузот на син-
дикатите, Социјалистичкиот сојуз или на друг на-
чин, заради усогласување на ставовите и интере-
сите и за изнаоѓање на заеднички ставови кои 
нивните делегати ќе ги застапуваат при изјасну-
вањето и одлучувањето во Собранието на Заедни-
цата. 

Во текот на јав,ното изјаснување органите на 
Заедницата соработуваат со општинските органи-
зации на социјалистичкиот сојуз на синдикатите 
од подрачјето на Заедницата, со цел за создавање 
можности за што пошироко и понепосредно уче-
ство на работниците, работните луѓе и граѓаните 
во градењето на ставови и определби за јавно 
изјас,нување. 

Член 142 
Предлогот е а општиот акт чиј нацрт бил 

на јавно изјаснување се засновува на резултатите 
од јавното изјаснување. 

Органот на заедницата кој е овластен за ут-
врдување на предлогот на општиот акт должен е 
н,а делегатите во Собранието на Заедницата да им 
достави заедно со предлогот на општиот акт и свој 
образложен став за забелешките и предлозите из-
несени во јавното изјаснување. 
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Член 143 
Ако ,во јавното изјаснување нацртот на опш-

тиот акт во поголем дел или во целина не е по-
држан, предлагачот е должен, доколку смета де-
ка предлогот од јавното изјаснување не треба да 
се прифати, својот став целосно да го образложи 
и за тоа преку делегатите да ш извести сите де-
легации пред изнесувањето на предлогот на опш-
тиот акт на седницата на Собранието на Заедни-
цата. Делегациите го разгледуваат извештајот за 
резултатите од јавното изјаснување и образложе-
нието на предлагачот и врз основа на тоа утврду-
ваат свои ставови и им даваат на делегатите упат-
ства за нив,ното учество во расправата и одлучу-
вањето за предлогот на актот во Собранието на 
Заедницата. 

Ако-делегациите не го разгледаат извештајот 
и обра,зложението на предлагачот или ,не дадат по 
него забелешки во смисла на ста,в 1 од овој член 
во рок од 15 дена од денот на доставувањето, се 
смета дека е ,прифатено даденото образложение. 

Консултирани во заедницата и право на 
иницијатива 
Член 144 

Во постапката на припремање на плановите и 
програмите за работа и развојот на здравствената 
заштита како и позначитедните одлуки и други 
акти, органите ,на Заедницата ги консултираат 
соодветните органи на собранијата на општината, 
органите на ' о,пштествено-политичките организа-
ции, органите на другите самоуправни интересни 
заедници и другите заинтерес,ирани органи и орга-
низации од подрачјето на Заедницата. 

Кога се извршени консултации во смисла на 
претходниот став, органот на Заедницата кој го 
утврдува предлогот, должен е во образложе,нието 
на предлогот да ги изнесе ставовите ' и мислењата 
на органите и организациите кои се консултирани. 

Член 145 
Надлежниот орган на Заедницата е должен да 

ги разгледува иницијативите и предлозите кои ги 
покренуваат работниците, работ,ните луѓе и гра-
ѓаните непосредно или преку своите самоуправни 
организации и заед,ници, месните заедници, опш-
тествено-политичките 'организации или други ор-
ганизации и заедници. 

Органот на Заедницата на ко ј му е упатена 
иницијативата односно предлогот должен е да ги 
разгледа и да ги извести нивните покренувачи за 
ставот и мерките што ќе ги преземе по истите во 
рок од 30 дена од денот на приемот на иницијатива-
та односно предлогот 

Член 146 
Секој работен човек и граѓанин има право на 

органите на Заедницата да им поднесува попла-
ки, претставки, предлози и барања. 

Поднесоците од став 1 на овој член задолжи-
телно ги разгледува орган, односно работно тело 
на Заедницата во чии делокруг спаѓа прашањето 
и за својот став го известува подносителот на под-
несокот. 

Права и должности на делегациите 

Член 147 
- Заради остварување на своите самоуправни 

права, должности и одговорности и заради орга-
низирано учество во управувањето со работите и 
задачите на Заедницата, делегациите на работни-
ците, работните луѓе и граѓаните во самоуправни-
те организации и заедници и во месните заедници, 
во согласност со закон, статут,ите и другите општи 
акти на тие организации и заедници, ги имаат 
следните права и должности: 

— преку делегатите да учествуваат во рабо-
тата на Собранието на Заедницата, да ја следат 
работата на Заедницата и нејзините органи и тела; 

— да ут,врдуваат основни ставови за работа на 
делегатите во Собранието на Заедницата, пој дувај -
ќи о,д смерниците на самоуправните организации 

и заедници, со укажување на интересите на дру-
гите самоуправни организации и заедници и опш-
тите општествени интереси; 

— да ги ,консултираат самоуправните органи-
зации и заедниц,и за прашањата кои се од посе-
бен интерес за работните луѓе и граѓан,ите во тие 
организации и заедници, за кои треба да се одлу-
чува во Собранието на Заедницата; 

-1- да се грижат за благовремено остварување 
На покренатите ,иницијативи и за,клучоци на со-
бирите на работ,ните луѓе и граѓаните,; 

— да покренуваат иницијативи за разгледува-
ње на поодделни прашања и ,во таа смис,ла да 

' поднесуваат предлози за донесување на самоуправ-
ните' општи акти; 

— да соработуваат со делегациите на другите 
самоуправни организации и заедници, заради спо-
го,дбено изјаснување на заедничк,и реше,нија за-
прашаната од делокругот на Заедницата; 

— да ,вршат и други работи утврден,и со 'Ста-
тутот и другите самоуправни општи акти на 
своите самоуправни организации и заедници. 

Делегациите се должни за својата работа и за 
работата (на де,легатите да ги известуваат своите 
самоуправн.и организации и заедници најмалку два 
пати годишно, а за работата да Собранието на 
Заедницата најмалку еднаш годишно. , 

Член 148 
Секоја делегација има право непосредно или 

преку својот .делегат да побара од органите на За -
едницата и од нејзината Стручна служба да и: 

— даде стручна помош заради разработка на 
предлогот што го припрема за Собранието на За -
едницата или (неговиот Извршен одбор, 

— ста,ви на ув,ид материјалот од седницата на 
Собранието, Изврш,ниот одбор или друг орган или 
тело на начин одреден во Деловникот на Собра-
нието на Заедницата! 

— состави краток извод од материјалот или 
општиот акт, ако материјалот ил,и општиот акт 
не е на погоден начин објавен или достапен на 
делегацијата или делегатот; 

— стави на располагање податоци од значење 
за, работата на делегацијата, ако органите однос-
но Стручната служба на Заедницата не располага 
со тие податоци. 

Член 149 
Покрај редовниот начин на информирање на 

делегациите и делегатите утврден со овој статут, 
Заедницата може да издава“ повремени информа-. 
ции, а може самостојно или во соработка со дру-
га општинска заедница да издава билтен или дру-
ги публикации. 

Собрание на Заедницата 
Член 150 

Работите од надлежноста на Заедницата ги 
врши Собранието на Заедницата (во натамошниот 
текст: Собранието) како нејзин највисок самоу-
правен орган. 

Собранието го сочинуваат: 
— Собор на делегати — корисници на услуги 

— работници, 
— Собор на делегати — ко,рисници на услу-

ги - земјо,делци, и 
— Собор на делегати — даватели на услуги 

— работници од здравствените организации. 
, Соборот на делегатите — корисници на услуги 

— работници се состои од 19 делегати, Соборот на 
делегатите — корисници на услуги — земјоделци 
13 делегати и Соборот на делегатите — даватели 
на услуги — работници: од здравствените органи-
зации 13 делегати. 

Член 151 
Делегатите во соборите на Собранието се из-

бираат за време од четири години. 
Никој не може повеќе од двапати едноподру-

го да биде избран за делегат во Собор (на Собра-
нието. 
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Член 152 
Изборот и отповикува,њето на делегатите во 

соборите на Собранието се врши на н,ачин и по пос-
тапка утврдена со Закон. 

Верификацијата на м,андатот на делегатите вр-
шат соборите на делегатите на Собранието по пос-
тапка утврдена со Деловникот на Собранието. 

Член 153 
Изборите ^ за де,легати во соборите на Собра-

нието г,и распишува Собранието. 
Кандидирање^ и изборот на делегат,ите се вр-

ши по делегатски изборни единици утврдени со 
одлука на Собранието. 

Член 154 
Собранието со одлука го определува бројот на 

делегатите што ги делегира секоја делегација и 
ги утврдува делегациите што делегираат заедно-
нички делегат. 

Бројот на делегатите што ги делегираат деле-
гациите ,на самоуправните организации и заедници 
и во месните заедници во Собранието се опреде-
лува сразмерно со бројот на работниците, работни-
те луѓе и граѓаните што работат во тие орган,иза-
ции и заедници со учество во општествениот про-
извод односно според бројот на работните луѓе и 
граѓаните кои ж,ивеат во месните заедници, водеј-
ќи при тоа сметка за обезбедување соодветна зас-
тапеност на одделни обла-сти од општествениот 
труд, односно на територијалните подрачја. 

Де,легатските единици се формираат така што 
во секоја од нив по правило да се избира најмал-
ку по еден делегат. 

Права и должности на делегатите 

Член 155 
Делегат е самостоен во определувањето и гла-

сањето по прашањата за кои се одлучува на сед-
ницата. 

Делегатот е лич,но одговорен за. вршење на 
својата должност и може да биде отповикан на 
на,чин и по постапка утврдени со закон. 

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

Член 156 
Делегатите кои се избрани во соборите на де-

легатите на Собранието ја вршат својата функци-
ја во рамките на законот, овој статут, самоуп-
рав,ната спогодба за основање на Заедницата, Де-
ловникот на Собранието и други самоуправни оп-
шти акти на Заедницата и ги имаат особено след-
ните права и должности: 

1. да учествуваат во работата на Собранието 
и неговите органи и тела; 

2. при заземањето на ставови по прашањата 
за кои се одлучува во органите на Заедницата да 
постапуваат во согласност со основните ставови, 
насоките на делегациите кои ги делегирале, почи-
тувајќи ги интересите на Заедницата како це-
лина; 

3. за работата на органите на Заедницата и' 
за својата работа да ти известуваат делегациите 
кои ги делегирале и пред кои се одговорни за 
својата работа; 

4. да покренуваат иницијатива за разгледува-
ње на одредени прашања од областа на здрав-
ствената заштита пред органите на Заедницата; 

5. да учествуваат во разгледување на сите ак -
ти што ги донесува Заедницата, по кои се води 
јавно изјаснување и изјаснување на делегациите 
и 

6. да вршат и други работи утврдени со За -
кон, овој статут и други самоуправни о,пшти акти 
на Заедницата. 

Член 157 
На делегатот - во Соборот на Собранието му 

престанува мандатот и пред истекот на времето за 
кое е избран: 

1. со отповикување; 
2. со уважување на оставката; 
3. со осу,да со правосилна пресуда на безуслов-

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

4. со губење на својството по основ на кое е из-
бран за член на делегацијата; 

5. ако настапи случај на носно,ивост во чле-
нувањето на делегацијата, односно со функцијата 
на делегат. 

На делегатот што е отповикан односно подне-
сел оставка му престанува деле,гатската, функција 
со денот кога Соборот односно Собранието ќе ут-
врди дека мандатот му ,престанал со отповикување 
о,дносно со денот на укажувањето на оставката. 

Член 158 
Собранието ги врши работите кои со закон, 

Самоуправ,ната спогодба за основање на Заедница-
та, овој статут и другите самоуправни општи акти 
му се ставени во надлежност. 

Член 159 
Работите од надлежноста на Собранието утвр-

дени со закон, Самоуправната спогодба за -основа-
ње на Заедницата, о,вој статут ,и другите самоу-
правни општ,и акти на Заедницата, соборите на 
делегатите ги вршат: 

— ,на заедничка седница на сите собори на Со-
бранието, 

— на одделни седници со рамноправно учест-
во на соборите на корисниците и на давателите 
на услугите и 

— на посебни седници самостојно на соборите. 

Член 160 
Собранието на заедничка седница на собори-

те на делегатите: 
1. донесува Статут на Заедницата; 
2. донесува финансиски 'план и усвојува за-

вршна сметка на Заедницата; 
3. го усвојува годишниот извештај за работа 

на Заедницата, ги разгледува извештаите за 
здравствената “состојба на населението и за ус-
ловите под кои се укажува здравствена заштита; 

4. донесува Деловник на Собранието; 
5. донесува програма за работа; 

5-а. донесува одлука со која се регулираат пра-
вата од здравствена заштита; 

6. го избира и отповикува претседателот и за-
меникот ,претседател на Собранието; 

7. ги избира и отповикува претседателот и 
членовите на Извршниот одбор и д,ругите посто-
јани и повремени, органи и тела на Собранието; 

8. го избира и разрешува секретарот на Соб-
ранието и заменикот на секретарот на Собранието; 

9. одлучува за организација на Стручната слу-
жба на Заедницата преку која обезбедува врше-
ње на стручните, административните и финансис-
ките работи; 

10. одлучува з а склучување спогодби за регу-
лирање на меѓусебните односи помеѓу Заедницата 
и работниците на Стручната служба на Заедни-
цата; 

11. одлучува за склучување спогодби со 
други самоуправ,ни интересни заедници и органи-
зации за вршење на заеднички струч,ни, финан-
сиски и административни работи; 

12. поведува иницијатива и учествува во ' склу-
чувањето на општествени договори и самоуправни 
спогодби со кои се остварува и усогласување на оп-
штеетвено-економските и други односи во облас-
та на здравствената заштита; 

13. врз основа на Програмата за инвестициони 
вложувања, донесува одлука со која регулира од-
делни прашања во инвестиционата политика; 

14. утврдува предлози за измени и дополнува-
ња на Самоуправната спогодба за основање на За -
едницата; 

15. одлучува за прифаќање на Спогодба за 
здружување во регионална заедница и 
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16.. врши и други работи за кое е овластена 
со закон, овој статут, општествен договор, само-
управна -спогодба и други самоуправни општи ак-
ти на Заедницата. 

Член 161 
За одделни прашања од обла-ста на здравстве-

ната з-аштита, Собранието одлучува рамноправно 
со надлежниот собор на Собранието на општината 
Тетово. 

Чле,н 162 
Соборите ,на делегатите на корисниците на ус-

луги и Соборот на делегатите на давателите на 
услугите рамноправно ,на одделни седници: 

1. ј,а утврдуваат политиката за развој и уна-
предување на здравствената- заштита и донесу-
ваат -среднорочни и до,лгороч,ни планови за развој 
на здравствената заштита, како и годишни прог-
рами за остварување на овие планови; 

2. одлучуваат ,за усмерување на средствата за 
обезбедување на здравствена заштита врз основа 
на заеднички утврдената пол,итика и за условите 
и начинот под ко,и се остварува здравствената 
заштита; 

3. ги утврдуваат ,приоритетите за изградба и 
опремување на здравстве,ни објекти на подрач-
јето на Заедницата и за на,сочување на средст-
вата наменети за проширување на материјалната 
основа на трудот во здравствените организации 
од болничката дејност; 

4. ги утврдуваат о-сновите и мерилата за ост-
варување на слободната размена на трудот меѓу 
корисниците и давателите на услугите; 

5. ја утврдуваат основицата за определување 
на придонесот за здравствена заштита за оние 
категории, корисници на здравствена заштита за 
кои основицата не е утврдена со закон и самоуп-
равни општи акти на Заедницата; 

6. ја утврдуваат ,висината на придонес за здрав-
ствена заштита; 

7.. ги утврдуваат основиците и мерилата за из-
дв-ојување на средства во резервниот фонд на 
Заедницата; 

8,. одлучуваат за обезбедување на дополнител-
ни средства и за начинот на покривање на загу-
бите во работењето на Заедницата; 

9. вршат и други работи утврдени со закон, 
Самоуправната спогодба за основање на Заедни-
цата, Деловникот на Собранието, овој статут и 
другите самоуправни општи акти на Заедницата. 

Член 163 
Соб-орите на делегатите на корисниците на ус-

луги и на давателите на услуги в-о самостоен де-
локруг избираат претседател на Соборот и претсе-
дател и членови н,а работното те,ло на Соборот, 
донесуваат општи акти за правата од здравствена 
заштита, за услов,ите и начинот на остварување-
то на здравстве,ната заштита, како и за други ра-
боти кои со закон, овој статут и други самоуправ-
е н општи акти на З,аедницата ќе им бидат ставе-
ни во надлежност. 

Член 164 
Во вршење на работите од самостоен делокруг 

на соборите на делегатите на корисниците утвр-
дени со закон, Самоуправната спогодба за ос,но-
вање на Заедницата, ов-ој статут и другите само-
управни општи акти на Заедницата, соборите на 
делегатите расправаат и одлучуваат на одделна 
седница и се самостојни во донесување на одлуки. 

Член 165 
Собранието на заедничка седница на собори-

те на делегатите донесува полноважни одлуки со 
мнозинство гласови на присутните делегати. 

За донесување на актите на заеднички седни-
ци потребно е присуство на мнозинство на деле-
гатите на соборите. 

Член 166 
Во работите -од надлежноста на Собранието за 

кои самостојно одлучува одделен собор на делега-
тите, за полн-оважно одлучување потребно е при-
суство . на мнозинство на делегатите на тој собор. 

Полноважни се одлуките за кои гласале мно-
зинството од присутните делегати. 

Чле,н 167 
Во работите од надлеж,носта на Собранието за 

кои рамноправно одлучува еден од с-оборите на 
делегатите на кор-исниците на услугите и соборот 
на делегатите на давателите на услугите, за пол-
новажно одлучување потребно е присуство на мно-
зинство на делегати на секој надлеж-ен собор. 

Одлука или друг -општ акт во чие донесување 
рамноправно учествува еден од соборите на де-
легатите на корисниците на услугите и .Соборот на 
давателите да услугите се смета за донесена кога 
е изгласана во истоветен текст по надлежнргге со-
бори од мнозинството на присутните делегати по-
одделно од секој собор. 

Кога по прашањата за кои рамноправно одлу-
чуваат два собора на де,легатите, се утврдат про-
тивречни наче,ла врз кои треба да се засновува ак-
тот или се утврдат р-азлични прашања што со ак-
тот треба да -се уредат, како и к-ога при од,лу-
чувањето по предлогот на актот н-е се донесат во 
истоветен текст, ќе се спроведе постапка з,а усо-
гласување. 

Ако црн одлучувањето на предлогот на актот 
еден од соб-орите го усвои предлогот а другиот го 
одбие, натамошната постапка за донесување на 
тој акт во двата собора не се спроведува. Собра-
нието на општината донесува одлука со која прив-
ремено се решава тоа прашање. 

Член 168 
За постигнување согласност меѓу надле,жните 

собори по спорните прашања од ст,ав 3 на член 
167 од о,в-ој статут, двата собора го продолжуваат 
претресот по предл-огот за донесување на актот и 
одн-ово гласаат за спорните прашања. 

Ако меѓу соборите и но двата претреса едно-
подруго не се постигне согласност за истоветноста 
на начелата по к-ои треба д,а се засновува пред-
логот на актот и за прашањата што со него треба 
да се уредат или ако не се постигне согласност 
за исто,ветноста на текстот при одлучувањето по 
предлогот на актот, со-борите формираат заеднич-
ка комисија составена од подеднаков број членови 
од ед,ниот и другио-т собор и на таа комисија и 
доверуваат да подготви предлог за решавање на 
спорните прашања. 

Ак-о во заедничкат,а комисија ,не се постигне 
согласност или ако еден собор не го усвои пред-
логот на комисијата, Собранието на општината до-
несува одлука со која привремено го решава тоа 
прашање. 

Одлуката од член 167 став 4 и член 168 став 
3 од о,вој статут, се применува до донесување на 
одлука од ,надлежните собори на Собранието. 

Чле,н 169 
Соборите на Собранието заседаваат и одлучу-

ваат одделно на свои седници, можат да одлучат 
да заседаваат и да работат на заедничка седница 
заради претресување на одделни прашања и сос-
лушување ,на образложенија односно усогласува-
ње на ставови. 

Собор-ите на делегатите кога учествуваат рам-
ноправно во донесување на одлуки или други оп-
шти акти, можат да одлучат, актите по кои одлу-
чуваат да ти претресат и донесуваат на заедничка 
седница. 

Кога собор,ите ќе одлучат да гласаат на заед-
ничка седница, делегатите на секој собор гласаат 
одделно. 

Член 170 
Гласањето, по правило, се врши јавно. 
По исклучок, ако за тоа постојат оправдани 

причини, Собранието може да одлучи гласањето 
за одделно прашање да се врши тајно. 
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Чле,н 171 
Собра,нието има Деловник. 
Со Деловникот на Собранието побли?ску се ут-

врдуваат остварувањето на правата и должнос-
тите на делегат,ите, нач,инот на работата д а Соб^ 
ранието, соборите и нивните органи, изборот и 
разрешувањето на носителите на функции во Соб-
ранието, соборите, Извршниот одбор и другите ор-
гани и тела, постапката за донесувањето на ак-
тите како и другите прашања од значење за ра-
ботата на Собранието, соборите и нивните орга-

-,ни и работни тела. 
Член 172 

Право на предлагање одлуки и други акти од 
надлежноста ,на Собранието има секој делегат во 
својот собор, Извршниот одбор и другите органи 
и тела на Собранието и неговите собори. 

Член 173 
Општинската организација на синдикатот од 

подрачјето на Заедницата има право да покренува 
иницијатива за донесување на нормат,ив,ни акти 
од надлежноста на Собранието ,и пра,во на учество 
во .постапката за нивното донесување. 

Собранието задолжително прибира ставови, 
предлози и мислења од организациите на синдика-
тот и другите општествено-политички организации 
од п,одрачјето на Заедницата по предлогот на Ста-
тутот и другите самоуправни општи акти со кои се 
регулираат правата и обврските од здравствената 
заштита на корисниците на правата од здравстве-
ната заштита. 

Општинската организација на синдикатот од 
подрачјето на Заедницата има право да дава пред-
лози, мислења и иницијативи за склучување на 
самоуправни (спогодби и општествени догс "ори на 
Заедницата со други самоуправни ин!терс чи за-
едници за здравствена заштита и други сродни 
самоуправни интересни заедници како и т. зту ко-
рисниците и давателите на услугите и непосредно 
да учествува во нивното склучување. 

! 
Претседател на Собранието и претседатели 

на соборите 

Член 174 
Собранието од редот на своите делегати изби-

ра претседател и негов замејНик. 
Претседателот на Собранието и неговиот земе-

ник се избираат за време од една година со пра-
во на повторен избор за уште една година. 

Претседателот на Собранието и неговиот за-
меник се избираат по постапка утврдена со Де-
ловникот на Собранието. 

Чле|Н 175 
Претседателот на Собранието го претставува 

Собранието и опи врши особено следните работи: 
— ги организира и свикува заедничките седни-

ци на соборите на делегатите и раководи со нив; 
— дава иницијатива за претресување на од-

делни прашања од делокругот на Собранието и 
неговите органи и тела и се грижи за усогласува-
ње на нив,ната работа; 

— ја поттикнува меѓусебната соработка на со-
борите како и соработката на органите и телата 
на Собранието; 

— се грижи за примената на Деловникот на 
Собранието за спроведување на начелото на јав-
носта во работата на .Заедницата и за остварува-
ње на правата на делегатите; 

— врши и други работи предвидени со Делов-
никот^ на Собранието и оние што ќе му ги опреде-
ли Собранието. 

Претседателот на Собранието ги потпишува си-
те акти што ги донесува Собранието, освен пре-
пораките на одделните собори. 

За својата работа претседателот е одговорен 
пред Собранието. 

Чле,н 176 
Претседателот на Собранието во случај на не-

гова отсутност или спреченост во работ,ата го за-
менува заменикот на претседателот на Собранието. 

Заменикот на претседателот му помага на 
претседателот во работата и во договор со него 
врши определени работи од неговиот делокруг. 

Член 177 
Секој собор на делегатите од редот ,на своите 

членови избира претседател на соборот и негов 
заменик. 

Претседателот на Соборот и неговиот заменик 
се избираат по постапка - утврдена со Деловникот 
на Собранието. 

Член 178 
Претседателот на Соборот ги врши особено 

следните работи: -
— го претставува Соборот, 
— се грижи за организирање работата на Собо-

рот, 
— покренува и,ницијатива за претресување на 

одделни прашања од делокругот на Соборот, 
— се грижи за усогласување на работата на 

Соборот и соработка помеѓу соборите, 
— се црижи за применување на Деловникот 

на Собранието, 
— се грижи за спроведување на начелото на 

јавност во работата на Соборот, 
— ги потпишува препораките и заклучоците 

што Соборот ги донесува самостојно, 
— ,се гр,ижи за остварување на правата на 

делегатите ;н1а Соборот, 
— врши и други работи предвидени со Делов-

никот на Собранието или што (ќе' му ги одреди 
Собранието или Соборот н,а делегатите. 

Член 179 
- Замениците претседатели на соборите ги за-

менуваат претседателите во случај на нивна от-
сутност или спреченост во работата. 

Извршен одбор на Собранието на Заедницата 

Член 180 
Собранието има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е колективен Извршен ор-

ган на Собранието 
Извршниот одбор се состои од претседател, за-

меник ,на претседателот и 7 члена, избрани од ре-
дот на делегатите на соборите на Собранието, и 
тоа: 

— 4 члена од редот на делегатите на Соборот 
на корисниците на услуги — работници, 

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот 
на корисниците на услуги — земјоделци и 

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

Член 181 
Мандатот на претседателот, заменикот на прет-

седателот и на членовите на Извршниот одбор трае 
четири години. 

Изборот на претседателот, заменикот на прет-
седателот и членовите ,на Извршниот о,дбор се 
врши ,на првата седница на која се конституира 
Собранието, по постапка утврдена со Деловникот 
на Собранието. 

Претседателот на Извршниот одбор во случај 
на негова отсутност или спреченост за работа го 
заменува заменикот на претседателот. 

Член 182 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
1. покренува иницијатива за донесување на 

самоуправните општи акти и другите акти од над-
лежност на Собранието, како ,и изменување и до-
полнување на Статутот на Заедницата; 
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2. утврдува предлози на финансиските пла-
нови, завршните сметки, на самоуправните општи 
акти и други акти што ги донесува Собранието и 
дава мислење ,по предлозите на одлуки и други 
општи а к т и што на Собранието му ги поднесуваат 
други овластени предлагачи; 

3. разгледува анализи, информации и други 
материјали што се упатуваат на разгледување 
пред Собранието и дава мислење по нив; 

4. се грижи за правилно .спроведување на ут-
врдената политика на Заедницата и навремено из-
вршување на одлуките и заклучоците на Собра-
нието; 

5. ги следи условите под кои работниците и 
другите работни луѓе и граѓаните ја остваруваат 
здравствената заштита и другите права во врска 
со здравствената заштита, се грижи за правилно 
остварување на нивните права и предлага пре-
земање на соодветни мерки; 

61 ни разгле,дува поплаките на корисниците 
на здравствената заштита во врска со работата 
на Заедницата и Стручната служба и условите 
под кои се укажува здравствена заштита и пре-
зема односно предлага соодветни мерки; 

7. по 'овластување на Собранието дава соглас-
ност на општиот акт ;на Стручната служба за 
утврдување на орга,низацијата и систематизацијата 
на работите и работните задачи на Стручната 
служба; 

8. одлучува за надоместок на трошоци од пра-
вата на здравствената заштита, други надомес-
тоц,и и вложување на средства во висина што ќе 
биде овластен со посебна одлука од страна на 
Собранието на Заедницата и 

9. врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност од, Собранието. 

Член 183 
Секој член ,на Извршниот одбор има право да 

му предложи на Извршниот одбор претресување 
на одделни прашања од надлежноста на- Изврш-
ниот одбор, да дава ,иницијатива за подготвување 
на самоуправни о,пшти 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 Извршниот 
одбор да го претставува Извршниот одбор во 
Собранието. 

Член 184 
Извршниот одбор работи и одлучува за пра-

шањата од својата надлежност на седници на кои 
присуствуваат повеќе од половина од членовите 
н)а Извршниот одбор. 

Извршниот одбор одлучува со мнозинство на 
гласови на присутните ч,ленови. 

Ј -
Член 185 

Претседателот на Извршниот одбор ги врши 
особено следните работи: 

— го претставува Извршниот одбор,. 
— ги свикува и (Претседава на седниците на 

Извршниот одбор„ 
— ги потпишува актите што ги донесува Из-

вршниот одбор и се грижи за нивно из,в,ршување. 

Член 186 
Претседателот на Извршниот одбор во случај 

на негова отсутност или спреченост за работа го 
заменува заменикот на претседателот на Изврш-
ниот одбор. 

Член 187 
Извршниот одбор за својата работа е одгово-

рен пред Собранието. 
Член 188 

Собранието може да отповика одделни члено-
ви на Извршниот одбор. 

Секој член на Извршниот одбор има право да 
поднесе оставка без да ја образложи истата. 

Оставката на мнозинството на членови на Од-
борот предизвикува оставка на це,л,иот Извршен 
одбор. 

Извршниот одбор може да поднесе и ко,лектив-
на оставка. 

Ако Извршниот одбор 'поднесе колектив,на ос-
тавка како ,и во другите случаи кога му престану-
ва функцијата, останува на должност до избор 
на нов Извршен одбор. 

Постојани работни тела на Собранието 

Член 189 
Постојани работни тела на Собранието се: 
1. Комисија за избор и именување, 
2. Конкурсна комисија, 
3. Комисија за Статут, 
4. Комисија за жалби, 
5. Комисија за разгледување на претставки, 

поплаки, предлози и барања на корисниците на 
здравствена заштита, 

6. Комисија за следење, унапредување и раз-
вој на здравствената дејност и здравствената за-
штита, 

7. Комисија за стручно усовршување и специ-
јализација на здравствени работници, 

8. Комисија за следење и проучување на пра-
шањата во врска со остварувањето на слободната 
размена на трудот и 

9. Одбор за инвестиции. 
Заради проучување на определени прашања 

од надлежноста на Собранието и неговите собори, 
Собранието и соборите можат да образуваат ^од-
бори, комисии и други постојани и повремени ра-
ботни тела. 

Член 190 
Комисијата за избор и именување се состои 

од претседател и 4 члена. в 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

избор и именување ги избира Собранието на сво-
јата прва седница од редот на делегатите на на-
чин и по постапка утврдена со Деловникот ,на 
Собранието. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
избор и именување се избираат за време од 4 го-
дини. 

Член 191 
Комисијата за избор и именување ја спрове-

дува постапката за избор, именување и разрешува-
ње на претседателите и замениците на претседа-
телите на Собранието и соборите на Собранието 
како и претседателот и заменикот ,на претседа-
телот и членовите на Извршниот 'одбор, ги прет-
ресува сите прашања во врска со изборите, име-
нувањата и разрешувањата и му поднесува на 
Собранието предлози за избор, именување и раз-
решување. 

Член 192 
Конкурсната комисија се состои од претседа-

тел и 6 члена. 
Претседателот и членовите на конкурсната ко-

мисија ги избира Собранието за време од 4 го-
дина и тоа претседателот и двата чле,на од редот 
на делегатите на Собранието, два члена делегира 
Собранието на општина Т.етово од редот - на нив-
ните делегати и два члена делегира надлежниот 
орган на упра,вувањето на Стручната служба на 
Заедницата. 

Чле,н 193 
Конкурсната комисија го спроведува конкур-

сот за ,именување секретар и заменик на секре-
тарот на - Собранието по постапка утврдена со За-
конот за работните односи. 

Член 194 
Комисијата за Статут се состои од претседа-

тел и 6 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата ги 

избира Собранието на својата прв,а се,дница од 
редот на делегатите на Собранието на начин и 
по постапка утврдена со Деловникот на Собранието. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
Статут се избираат за време од 4 години. 
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Член 195 
Комисијата за Статут ш. проучува и раз-гле-

дува мислењата и предлозите што“ се однесуваат 
к а Статутот н)а Заедницата и му предлага на Собра-
нието измени и дополнувања на Статутот. 

Член Д96 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и 2 члена. 
- Претседателот и членовите на Комисијата за 

жалби ги избира Собранието на својата прва сед-
ница од редо,т на делегатите на начин и по пос-
тапка утврдени со Деловникот јна Собранието. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
жалби се избираат за време од 4 години. 

Член 197 
Комисијат-а за жалби решава по втор степен 

по жалбите изјавени од корисниците нѓг права -
та од з,дравствената заштита против ,прво стапе-
ните решенија донесени во постапка за оствару-
вање на ,правата, од здравствената заштита. 

Член 198 
Комисијата за претставки, поплаки, предлози 

и барања се состои од претседател и 4 члена. 
Претседателот. и 2 члена на Комисијата се из-

бираат од редот на делегатите на Собранието, 1 
',член делегира Општинската ,конференција на 
Сојузот на синдикатите и 1 член се делегира од 
редот на здравствените работниц,и од подрачјето 
на Заедницата. 

Претседателот и членовите на Комисијата се 
избираат за време од 4 години. 

ЧлејН 199 
Комисијата за претставки, поплаки, предлози 

и барања ти врши следните работи: 
— ги разгледува претставките и поплак,ите 

упатени до Собранието и Извршниот одбор во в,р-
ска со остварувањето на правата од здравствена 
заштита како и предлозите за уредување на пра-
шања што не се уредени со самоуправните акти на 
Заедницата односно за нивно уредување на поина-
ков начин, 

— ги разгледува. барањата (на корисниците за 
остварување на здравствена заштита која по ви-
дови и обем не се обезбедува со закон и самоу-
правните општи акти на Заедницата, па поради 
тежината на заболувањето или соц,ијалната по-
ложба на корисниц,ите на здрав,ствена заштита е 
неопходно да се користат поповолни услови од 
здравствената заштита од пропишаните, 

— ти разгледува барањата за одобрување ,на 
лекарства, санитетски материјали и други сред-
ства неопходни за лекување што не се утврдени со 
самоуправ,ните општи акти на Заедницата или во 
листата ,на лекови што ја зттврдува Собранието н^ 
Републичката заедница и доставува предлози за 
нивно решавање. 

Во разгледувањето на . одделни прашања од 
својот делокруг заради изготвување на пред,лозите, 
Коми“сијата по потреба може да прибавува стру-
чни мислења од соодветни организации од об-
ласта ЈнЅа здравството. 

^ Член 200 
Комисијата за следење, унапредување и раз-

вој на здравствената дејност и здравствената заш-
.тита се состои од претседател и 4 члена. 

Претседателот и 3 члена ,на Комисијата се 
избираат од редот на делегатите на Собранието, 
а 1 член се делегира од редот на здравствените 
работници од подрачјето на Заедницата. 

Претседателот и членовите на Комисијата се 
избираат за време од 4 години. 

- Член 201 
Комисијата за следење, унапредување и развој 

на здравствената дејност и здрав/ствената зашти-
та ги врши следните работи: 

— ги разгледува барањата на здравствените 
организации за воведување на нови форми и ме-
тоди во дијагноетицирањето и лекувањето, однос-
но за проширување и ун-апредување на здравстве-
ната дејност на подрачјето на Заедницата ,и во 
таа смисла дава мис,лење и предлози на органите 
на Заедницата, 

— г,и разгледува барањата за изградба на об-
јекти и набавка на опрема за здравството и дава 
мислења за оправданоста на барањата. 

Во разгледувањето на прашањата од својот 
“делокруг и заради изготвување на предлозите, К о -
мисијата може по потреба да прибавува стручни 
мислења од соодветни организации од областа на 
здр,авството. 

Член 202 
Комисијата за стручно усовршување и специ-

јализација на здравствени работ,ници се формира 
со цел за стручно усовршување и специјализа-
ција, на здравствени работници. 

/ 

Член 203 
Комисијата се состои од претседател и 6 члена. 
Претседателот и 2 члена на Комисијата се из-

бираат од редот на делегатите на Собранието и 2 
члена од редот на здравствените работници од 
подрачјето на Заедницата и по едејн член од ОК 
на ССРН и ССМ. 

Претседателот и членовите н,а Комисијата се 
избираат за време од 4 години. 

Член 204 
Комисијата за стручно усовршува,ње и специ-

јализација на здравствените работници “ти врши 
следните работи: 

— ги разгледува бара,њата на здравствените 
организации и здруженијата на здравствените ра-
ботници за одобрување на средства за организи-
рање на конгреси и други научни и стручни со-
бири; 

— ги 'разгледува барањата од ООЗТ од здрав-
ството за одобрување средства за стручно усовршу-
вање и специјализација на здравствени работ-
ници; 

— изготвува Предлог програма за стручно усо-
вршување и специјализација на здравствените ра-
ботници и дава предлози за обезбедување на сред -
ства за нивно стручно усовршување и специјали-
зација согласно прописите за стручн,о усовршување 
и специјализација на здравствените работници и 
одлучува за упатување на специјализација по об-
јавен конкурс. 

Член 205 
Комисијата за следење и проучување на пра-

шањата во врска со остварување на слободната 
размена на трудот се состои од претседател и 4 
члена. 

Претседателот и 2 члена се избираат од редот 
на делегатите на Соборот на делегатите на корис-
ници на услуги, а 2 члена се избираат од редот на 
Соборот на делегатите на давателите на услуги. 

Претседателот, и членовите на Комисијата се 
избираат за време од 4 години. 

Член 206 
Комисијата за следење и проучување на пра,-

шањата во врска со остварувањето на слободната 
размена на трудот ги врши следните работи: 

— ги разгледува предлозите на програмите за 
развој на здарвствената дејност и здравствената 
заштита; 

— ги проучува предлозите на нормативите и 
стандардите за остварување на здравствената заш-
тита и дава предлози и мислења; 

— го проучува проблемот на цените на здрав-
ствените услуги и поднесува предлози за утврду-
вање на цените на здравствените услуги; 

— изготвува предлози за договарање на здрав-
ствената заштита; 

— го следи извршувањето на договорите склу-
чени помеѓу Заедницата и здравствените организа-

\ 
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ции, условите под кои се остварува здравствената 
заштита и му предлага на Собранието и надлеж-
ните собири преземање на соодветни мерки; 

— врши и други работи за кои ќе го овласти 
Собранието. 

Комисијата дава предлози и мислења по пра-
шањата од својот делокруг на Извршниот одбор и 
Собранието. 

Член 207 
Одборот за инвестиции и опремување на здрав-

ствената дејност се состои од претседател и 6 чле-
на кои ги избира Собранието од редот на истакнати 
стручни работници од разни области на науката. 

Член 208 
Одборот за инвестиции и опремување на здрав-

ствената дејност ги врши следните работи: 
— ги разгледува предлозите и барањата за 

одобрување на средства за развој и инвестиции 
на здравствената дејност, за изградба и опрему-
вање ,на здравствените објекти на подрачјето на 
Заедницата и дава предлози и мислења; 

— изготвува предлози за утврдување и распо-
редување на средствата за развој и инвестиции^по 
корисници, во согласност со Програмата за развој 
на здравствената заштита; 

— се грижи и ја следи реализацијата на ин-
вестиционите активности што се остваруваат во 
согласност со Програмата за развој на здравстве-
ната заштита; 

— се грижи и ја следи реализацијата на ин-
вестиционите активности што се остваруваат во 
согласност со Програмата за развој на здравстве-
ната заштита; 

— предлага мерки за измена и дополнување 
на Програмата за развој, во делот за развој и 
опремување. 

Член 209 
Претседател и членови на другите работни те-

ла на Собранието се избираат о-д редот на делега-
тите на Собранието со соодветна застапеност од 
соборите на делегатите. 

Определен број членови на комисиите и други-
те работни тела на; Собранието кога тоа посебно е 
предвидено, можат да се избираат и од редот на 
стручните и јавни работници со тоа што нивниот 
број не може да биде поголем од бројот на члено-
вите што се избираат од редот на делегатите на 
Собранието. 

“ За проучување на одделни прашања од својот 
делокруг за составување на извештаи и изготву-
вање на нацрт-акти, комисиите и другите тела мо-
жат да образуваат работни или стручни групи или 
да предложат на Собранието ангажирање на по-
требни научни и други институции или одделни 
стручни лица. 

Членовите на работните или стручните групи 
се именуваат од редот на членовите на комисија-
та, односно работното тело, а во нив можат да би-
дат застапени и работниците на Стручната служба 
на Заедницата како и други стручни и јавни ра-
ботници. 

Член 210 
Комисиите и работните тела од член 189 на 

овој статут работат на седници со учество на мно-
зинството од членовите односно телата, а одлу-
ките ги донесуваат со мнозинство на гласови од 
присутните членови. 

Секретар на Собранието на Заедницата 

Член 211 
Собранието има секретар. 
Секретарот на Собранието на Заедницата (во 

натамошниот текст: секретар) истовремено е рако-
водител на Стручната служба на Заедницата. 

Член 212 
За секретар мо,же да биде избрано лице со за -

вршена висока или виша школска спрема и 6 го-

дини работно искуство на раководни работни мес-
та, да се истакнува со организаторски и стручни 
способности и да поседува морално-политички ква-
литети. 

Член 213 - ' 
Секретарот му помага на претседателот на Соб-

ранието во подготвување на седниците и изготву-
вање на заклучоци, препораки, предлози и мис-
лења, се грижи за извршување на одлуките на 
Собранието и неговите органи и тела, ја застапува 
Заедницата и Стручната служба, се грижи за под-
готвување на актите на Собранието и неговите ор-
гани и тела, како и врши и други работи во со-
гласност со закон и самоуправните општи акти 
на Заедницата. 

Член 214 
Секретарот на Собранието на Заедницата го 

избира Собранието врз основа на јавен конкурс а 
по предлог на Комисијата за избор и именување 
и по прибавено мислење од Координационото тело 
за кадровски прашања во Општината. 

Секретарот на Собранието на Заедницата се из-
бира за време од 4 години и може повторно да 
биде избран. 

Член 215 
Собранието ја оценува работата на секретарот 

на Собранието најмалку еднаш годишно и тоа по 
правило со разгледување на извештајот за рабо-
тата на Заедницата и Стручната служба на Заед-
ницата. 

Член 216ч 

Во работите на секретарот му помага заменикот 
на секретарот, началниците и советниците. 

Именувањето на заменикот на секретарот се 
врши на начин и по постапка предвидена со овој 
статут за избор на секретарот. 

Началниците и советниците ги избира Изврш-
ниот одбор на Собранието на Заедницата. 

Член 217 
Секретарот и неговиот заменик ги остваруваат 

самоуправните права и другите права по основ на 
работа во Стручната служба, на Заедницата во со-
гласност со закон и самоуправни општи акти на 
Заедницата. 

Член 218 
Секретарот и заменикот можат да бидат раз-

решени и пред истекот на времето за кое се име-
нувани по свое барање или врз основа на одлука 
на Собранието. 

Постоењето на условите за разрешување на се-
кретарот односно заменикот пред истекот за вре-
мето за кое се именуваат, го утврдува Собранието 
врз основа на мислењето на Извршниот одбор. 

Ако секретарот односно заменикот се разре-
шуваат по свое барање, Собранието ќе ги разре-
ши од должност по истекот на еден месец од под-
несувањето на барањето, доколку со заемна соглас-
ност не биде поинаку одредено. 

Член 219 
Секретарот има право и должност да учеству-

ва во работата на Собранието и Извршниот одбор 
без право на одлучување. 

Ако смета дека акт , на Собранието или на не-
говите органи е во спротивност со закон и самоуп-
равните општи акти на Заедницата, секретарот ќе 
го извести за тоа надлежниот орган на Собранието) 
на општината — Тетово. 

Член 220 
Секретарот за својата работа и за работата на 

Стручната служба е одговорен пред Собранието. 
Член 221 

Секретарот како раководител на Стручната 
служба на Заедницата ги врши особено следните 
работи: 

1. се грижи за законито, правилно и ефикасно 
работење на Стручната служба и за унапредување 
на работата на Стручната служба; 
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2. издава упатства за работа, на Стручната 
служба; 

3. се грижи за навремено спроведување на од-
луките и заклучоците на' самоуправните органи на 
Стручната служба,; 

4. решава во прв степен за правата и обврски-
те на корисниците на правата од здравствената 
заштита и 

5. врши и други работи утврдени со закон, 
овој статут и другите самоуправни општи акти на 
Заедницата. 

Член 222 
Секретарот може да ги овласти заменикот и 

раководителите на ор1анизационите единици на 
Стручната служба да донесуваат решенија во уп-
равна постапка и да вршат и други работи од не-
говата, надлежност. 

Член 223 
Ако, секретарот смета дека некој општ или по-

единечен акт кој е до,несен од Стручната служба, 
освен поединечните акти донесени во управна пос-
тапка и актите чие одлучување е во надлежност 
на судот, е спротивен на закон, односно на друг 
пропис, општествен договор, самоуправна спогод-
ба или самоуправен општ акт на Заедницата и не-
говата Стручна служба, ќе го предупреди за тоа 
органот што' го, донел актот. Ако и по предупреду-
вањето органот остане при својата одлука, секре-
тарот има право и должност д,а' го извести над-
лежниот орган на Собранието на општината Те-
тово односно Заедницата. 

.Одбор за самоуправна контрола 

Член 224 
Заради обезбедување самоуправна контрола над 

работата на органите на управувањето' и Стручна-
та служба на Заедницата, како и за начинот и ус-
ловите под кои се укажува здравствената зашти-
та се формира Одбор за самоуправна контрола. 

Одборот за самоуправна контрола е самостоен 
самоуправен орган-на Заедницата. 

Член 225 
Одборот за самоуправна контрола се„ состои од 

7 члена од кои 4 избираат корисниците на услуги 
и 3 давателите на услуги. 

Неспоива е функцијата на член на Одборот за 
самоуправна контрола со функцијата делегат во 
Собранието. 

Член 226 
Членовите на Одборот за самоуправна контро-

ла ги делегираат делегатите на корисниците и де-
легатите на давателите на услугите на начин и по 
постапка предвидена за избор на делегати во Со-
бранието. 

Собранието со посебна одлука^ ги определува 
делегатските единици во кои се избираат делега-
ти в,о Одборот за самоуправна контрола и за дру-
гите прашања во врска со изборот на членови во 
Одборот за самоуправна контрола. 

Член 227 
Изборите за членови на Одборт за самоуправ-

на контрола се врши истовремено со изборите на 
делегатите во Собранието. 

Член 228 
На првата седница на Одборот за сам,о,управна 

контрола се врши конституирање и се избира 
претседател и заменик на претседателот на Од-
борот. 

Член 229 
Одборот за самоуправна контрола работи на 

седници со присуство на повеќе од половината од 
вкупниот број на членовите. 

Член 230 
Одборот за самоуправна контрола ги врши осо-

бено следните работи; 

1. врши увид во работата на Собранието и не-
говите орга,ни и тела; 

2. врши контрола по однос на правилното при-
менување на- Статутот на Заед,ницата и другите са-
моуправни општи акти што ги донесува Собра-
нието; 

3. врши увид во рабо,тата на Стручната служ-
ба на Заедницата по однос на начинот на вршење-
то на стручните, финансиските и административ-
ните работи на Заедницата; 

4. врши увид во работата на здравствените ор-
ганизации по однос на начинот и условите на ука-
жување на здравствената заштита; 

5. поведува иницијатива за разгледување и 
решавање на прашања од надлежноста ,на Собра-
нието ; 

6. поднесува извештај за својата работа на де-
легациите и самоуправните организации и за,едни-
ци кои покренале одредени прашања; 

7. бара од органите на Заедницата и од орга-
ните на здравствените организации одговори, ин-
формации, извештаи и друго по праша,ња покрена-
ти од самоуправни,те организации и заедници) и од 
корисниците на правата од здравствената зашти-
та' и ги известува за активностите што ги пре-
зема ПО' нивните иницијативи; 

8. ја известува јавноста за активностите што 
ги презел, за резултатите од тие акции и за сво-
јот став по однос на покренатите прашања; 

9. врши и други работи што произлегуваа,т од 
Законот, овој статут и другите самоуправни општи 
акти на Заедницата. 

Член 231 
Одредбите на овој статут со кои се утврдуваат 

правата и должностите на делегатите на Собра-
нието се однесуваат и на членовите на Одборот за 
самоуправна контрола. 

Член 232 
Одборот за самоуправна контрола има - Де-

ловник. 
Со Деловникот за работа на Одборот за само-

управна контрола поблиску се утврдуваат правата 
и должностите на членовите на Одборот и начи-
нот и постапката за решавање на поодделни пра-
шања од неговата надлежност. 

Член 233 
Одредбите од член 129 до 232 од овој статут 

ќе се применуваат и на основните заедници и еди-
ници од подрачјето на Заедницата До колку се во 
согласност со самоуправната спогодба за основање 
на основните заедници и единици. 

VI. ОПШТЕСТВЕНО -ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 

- Член '234 
Општествено-економските односи во Заедница-

та како самоуправни општествено економски од-
носи во слободната размена на трудот се изразу-
ваат и воспоставуваат во планирањето и усогла-
сувањето на потребите на населението во областа 
на здравствената заштита со материјалните мож-
ности) на здружениот труд, во утврдување на ос-
новите и мерилата за стекнување на доходот на 
здравствените организации и вреднувањето на тру-
дот и резултатите од, трудот во здр,авството. 

Планирање на здравствена заштита 

Член 235 
Со планирањето во Заедницата работниците, ра-

ботните луѓе и граѓаните ги усогласуваат и ус-
меруваат заедничките потреби и интереси во соз-
давањето ,на најповолни услови за развој на здрав-
ствената заштита во согласност со своите матери-
јални можности и развивање на самоуправните оп-
штествено-економ ски односи во областа на здрав-
ствената заштита, како и општествената контрола 
на условите, средствата и резултатите во оствару-
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вањето на заедничките потреби и интереси и цели 
заради кои Заедницата е основана. 

Правата и должностите од планирањето работ-
ниците, работните луѓе и граѓаните во Заедница-
та ги остваруваат: со заклучувале на самоуправ-
ни спогодби за основите на планот со кои се ут-
врдуваат основните потреби и интереси во областа 
на здравствената заштита и се уредуваат меѓусеб-
ните права, обврски и одговорности, со донесува-
ње на планови и програми за развој на здравстве-
ната заштита, во согласност со преземаните об-
врски и со преземање гаа мерки и акции за нив-
но остварување. 

Член 236 
Планот за развој на здравствената заштита во 

Заедницата се засновува на плановите за развој 
на самоуправните организации во кои работници-
те, другите работни луѓе и граѓаните ги планира-
ат заедничките потреби и интереси во областа на 
здравствената заштита и начинот на задоволување-
то на тие потреби и интереси и на таа основа го 
ускладуваат својот труд и развојот на односите 
во слободната размена на трудот, стекнувањето на 
доходот и здружувањето и користењето на сред-
ствата за задоволување на заедничките потреби 
во областа на здравствената заштита. 

Член 237 „ 
Со планирањето на здравствената заштита се 

обезбедува: 
— задоволување на заедничките потреби од 

здравствена заштита; 
— вид, обем и начин на задоволување на за-

едничките потреби и приоритетите во задоволу-
вањето на тие потреби; 

— рамноправност во развојот на здравствена-
та заштита; 

— здружување на трудот и средствата за за-
доволување на заедничките потреби и за унапре-
дување и проширување на материјалната основа 
на трудот на здравствените организации; 

— меѓусебно поврзување во општествената ре-
продукција; 

— заемност и солидарност во остварувањето 
на развојот на здравствената заштита. 

Член 238 
Плановите за развој на здравствената зашти-

та се донесуваат како среднорочни и долгорочни 
планови. 

Средророчниот план е основен план за развој 
на здравствената заштита во Заедницата и се до-
несува за период од 5 години. 

Долгорочниот план се донесува за период од 
10 години и служи како појдовна основа и општа 
ориентација за донесување на среднорочни пла-. 
нови. 

Во Заедницата секоја година се донесува про-
грама за спроведување на среднорочниот план за 
развој на здравствената заштита за тековната го-
дина. 

Член 239 
Плановите за развој на здравствената зашти-

та се донесуваат истовремено со соодветните пла-
нг-^и на самоуправните организации и заедници, на 
месните заедници, здравствените организации и 
Заедницата и се во меѓусебна зависност и повр-
заност. 

Плановите за развој на здравствената заштита 
во Заедницата мораат да бидат во согласност со 
доходот планиран во основните организации на 
здружен труд во материјалното производство. 

Член 240 
Во планирањето на развојот на здравствената 

заштита во Заедницата, работниците и другите ра-
ботни луѓе и граѓаните тргнуваат од своите по-
треби во сите облици на превентивата и куратив-
вата здравствена заштита, животните услови и ра-
ботната средина, здравствената состојба и струк-
турата на населението, достигнатиот степен на 

развојот на здравствената заштита, хигиено-епи-
демиолошките прилики, оценката на постоечките и 
развојните можности на здравствената заштита во 
согласност со потребите и можностите на општест-
вото и ги користат научните сознанија во областа 
на медицинските и другите науки и податоците и 
известувањата што ги пружа информативниот сис-
тем во областа на здравствената заштита). 

Член 241 
Плановите за развој на здравствената зашти-

та во Заедницата се донесуваат врз сенова на Са-
моуправната спогодба за основите на планот склу-
чена Е 01 постапка на начин утврден со закон, Са-
моуправната спогодба за основање на Заедницата 
и овој статут. 

Самоуправна спогодба за основите на планот, 
како основен инструмент за утврдување и ускла-
дување на заедничките потреби и интереси во об-
ласта на здравствената заштита на подрачјето на 
заедничките потреби и интереси во областа на 
Заедницата, претставува основа за самоуправно, по-
врзување на работните и другите работни луѓе и 
граѓаните ка,ко корисници на здравствени услуги и 
работниците во здравствените организации како 
даватели на тие услуги, врз основа на слободна 
размена на трудот. 

Член 242 
Самоуправната спогодба за основите на пла-

нот особено содржи: 
— вид и обем на здравствена 'заштита и обез-

бедување на средства во односите на слободната 
размена на трудот; 

— обем на средства за обезбедување на задол-
жителните видови на здравствена заштита; 

— приоритети во задоволувањето на потре-
бите; 

— вид и квалитет на услугите; 
— вид и обем на правата на надоместок на ли-

чен до“ход и други парични надоместоци за кои 
се здружуваат средства во Заедницата; 

— ниво на здравствена заштита што треба да 
се постигне во плански период; 

— обем на здравствена заштита и средствата 
што се здружуваат за поширока солидарност во 
Регионалната и Републичката заедница; 

— обем на средства за унапредување и про-
ширување на материјалната основа на трудот во 
здравствените организации; 

— меѓусебни права, обврски и одговорности во 
остварување на слободната, размена на трудот за 
извршување на плановите; 

— обезбедување на услови за спроведување на 
задачите и активностите во општонародната од-
брана и; општествената самозаштита. 

Со Самоуправната спогодба од став 1 на овој 
у член се утврдува и видот и обемот на здравствена-

та заштита^ и средствата што во однос на непосред-
на слободна размена на трудот ги остваруваат ра-
ботниците во самоуправните организации и заед-
ници заради определување на нивните обврски во 
рамките на Заедницата. 

Член 243 
Самоуправната спогодба за основите на планот 

на Заедницата содржи обем и средства за здрав-
ствената заштита што ќе се остварува во основни-
те заедници и единици. 

Член 244 
Самоуправната спогодба за основите на пла-

нот за развој на здравствената заштита во Заедни-
цата ја склучуваат работниците и другите работни 
луѓе и граѓаните во самоуправните организации и 
заедници, месните заедници со учество на Изврш-
ниот совет на Собранието на општината Тетово, 
во согласност со член 96 од Законот за здравстве-
на! заштита. 

Член 245 
Среднорочниот план за развој на здравствена-

та заштита во Заедницата содржи; 
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— заедничките потреби и' интереси кои во об-
ласта на здравствената заштита треба да се оства-
рат во планскиот период на подрачјето на Заед-
ницата; 

, - целите и задачите во задоволувањето на 
личните и заедничките потреби и интереси во об-
ласта на здравствената заштита кои се оствару-
ваат во основните заедници и единици; 

— обем, квалитет и начин на задоволување на 
здравствената заштита; 

— обем и начин на обезбедување на средства 
за задоволување на личните и заедничките потре-
би и интереси во областа на здравствената) заш-
тита, како и за проширување на материјалната ос-
нова на трудот на здравствените организации од 
подрачјето на Заедницата; 

— приоритетите во задоволувањето на заед-
ничките потреби и интереси; 

— програма За изградба^ доградба и опрему-
вање на здравствените организации и здравстве-
ните капацитети на подрачјето на Заедницата; 

— програма за обезбедување на услови за ос-
тварување наѓ целите на општонародната одбра-
на и општествената самозаштита; 

— други прашања од значење за развојот на 
здравствената заштита од делокругот на Заедни-
цата. 

Член 246 
Одлука за подготвување на планот за развој 

на здравствената заштита донесува Собранието на 
Заедницата на предлог на Извршниот одбор. 

Со Одлуката од став 1 од овој член се одре-
дува органот одговорен за подготвување на пла-
нот, рокот во кој предлогот на планот треба да 
биде завршен како и ги утврдува елементите за 
содржината на Самоуправната спогодба за основи-
те на планот за развој. 

Член 247 
Органот одговорен за подготвува,ње на планот 

за развој на здравствената заштита утврдува про-
грама за работа во врска со изработка на планот 
за развој на здравствената заштита, ја усмерува ра-
ботата на Стручната служба и другите служби 
односно организации кои учествуваат во постап-
ката на подготвување на планот, се грижи за спро'-
ведување на Самоуправната спогодба за основите 
на планот и презема други мерки со цел за бла-
говремено- подготвување на планот за развој на 
здравствената заштита и неговото спроведува,ње. 

Член ^248 
. Нацрт-Самоуправната спогодба за основите на 

планот за развој на здравствената заштита го под-
готвува органот одговорен за подготвување на пла-
нот, а го утврдува Собранието'. 

Нацрт-Самоуправна,та спогодба за основите на 
планот се доставува на јавно изјаснување кое се 
води во самоуправните организации и заедници и 
месните заедници како и здравствените органи-
зации на начин утврден со самоуправните општи 
акти на самоуправните организации и заедници, 
месните заедници и со овој Статут. 

Член 249 
Собранието го утврдува предлогот на Самоуп-

равната спогодба за основите на планот за развој 
на здравствената заштита во согласност со ставо-
вите изарзени во текот на јавното изјаснување по 
нацртот на овој акт. 

Член 250 
Врз основа на Самоуправната спогодба за ос-

новите на планот за развој на здравствената заш-
тит и До-говорот за основите на Општествениот 
план на општината, органот одговорен за подгот-
вување на планот подготвува план за развој на 
здравствената заштита. 

Планот за развој на здравствената за,штита го 
донесува Собранието. 

Член 251 
Собранието донесува Годишна програма за ос-

тварување на сред порочниот план за развој на 
здравствената заштита. 

Програмата од став 1 на ов-ој член се-донесува 
за наредната година пред истекот на тековната 
година. ^ 

Член 252 
Собранието и неговите органи се должни ре-

довно да го следат, анализираат и оценуваат ост-
варувањето на планот за развој на здра,вствената 
заштита и извршувањето на обврските од Само-
управната спогодба за основите на планот и да 
преземат мерки за нивно остварување односно 
извршување. 

Со цел за редовно следење на остварувањето на 
планот за развој на здравствената заштита, се-
кретарот му поднесува на Собранието, ,најмалку 
еднаш годишно извештај за остварување на пла-ч 
нот за развој на здравствената заштита за изми-
натиот плански период, кој содржи и оценка за 
мо-жниот развој во наредната година и предлог 
мерки кои треба да се преземат заради оствару-
вање на, пла,нот во- таа година. 

Извештајот од став 2 на овој член се подне-
сува најдоцна до 15 мај во наредната за изми-
натата година. 

Собранието при разгледување на извештајот 
за изминатата година утврдува потребни мерки за 
обезбедување н,а целите и задачите утврдени со 
планот за развој во тековната и наредната година. 

Член 253 
Ако планот за развој на здравствената зашти-

та не се остварува ,или ако обврските од Самоуп-
равната спо-годба за основите на планот не се 
извршуваат, Собранието и неговите органи се дол-
жни да ги анализираат причините и во рамките 
на своите права и должности да преземат мерки 
заради остварување на планот и извршување на 
преземените обврски. 

Ако во текот на реализацијата на планот за 
развој на здравствената заштита 'се утврди, опре-
делени задачи од планот да неможа,т да се оства-
рат, Собранието ќе изврши измена и дополнува-
ње на планот врз основа на резултатите од ана-
лизата за причините поради кои планот не може 
да се оствари. 

Измените и дополнувањата на планот за раз-
вој на здравствената заштита се врши по постап-
ка која е предвидена за негово донесување. 

Ако со предложените измени и дополнувања 
на планот се менуваат обврските преземени со 
Самоуправната спогодба за основите на планот, 
Заедницата е должна во рок од 6 месеци пред 
покренувањето на постапката за измени и допол-
нување на планот да ги извести учесниците во 
Самоуправната спогодба за основите на планот. 

Член 254 
Заради усогласување на активностите за извр-

шување на обврските и задачите утврдени со Са-
моуправната спогодба з а ' основите на планот за 
развој на здравствената заштита и договорите за 
основите на општствениот план на општините од 
п-одра,чјето на Заедницата, Заедницата во спого-дба 
со другите учесници од Спогодбата, о-дносно Дого-
ворот, формира заедничко координационо тело. 

Средства за здравствена заштита 
Член 255 

Средствата за задоволување на личните и за-
едничките потреби во областа на здравствената за-
штита се обезбедуваат врз основа на начелата на 
взаемност и солидарност во согласност со- само-
управно усогласените планови за развој на здрав-
ствената заштита на Општината и Републиката1, 
општествените планови и утврдената политика за 
општа и заедничка потрошувачка. 

Средствата за задоволување на потребите за 
здравствена заштита и за остварување на пр-авата 
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на надоместок на личниот доход и други парични 
надоместоци, врз-начелата на взаемност и солидар-
ност,. ги обезбедуваат работниците и другите ра-
ботни луѓе во согласност со овој Статут и другите 
организации и заедници. 

За задоволување на одделни готреби за здрав-
ствената заштита за кои со закон и одлука на 
Собранието на Општината заснована на закон е 
утврдена обврска за учество во финансирањето на 
тие потреби, средства обезбедуваат општесгвено-
политичките заедници од своите буџети во соглас-
ност со Законот за здравствена заштита. 

Член 256 
Работниците и другите работни луѓе издвојува-

ат и здружуваат средства за: 
— здравствени услуги односно програма за 

здравств“ена заштита што се остварува во односи 
на непосредна слободна размена на трудот во са-
моуправните организации и заедници; 

— обезбедување здравствена заштита што се 
остварува во односи на слободна размена на тру-
дот во Заедницата и преку неа; 

— надоместок на личен доход и други парични 
надоместоци утврдени со овој статут и другите 
самоуправни општи акти н-а Заедницата; 

— извршување н а преземените обврски за зд-
ружување на средствата за остварување на здрав-
ствена заштита врз основа на поширока солидар-
ност; 

— средства за унапредување и проширување 
на материјалната основа на трудот. 

Член 257 
Средства за здравствена заштита работни-

ците и другите работни луѓе обезбедуваат од лич-
ниот доход и од доходот на самоуџравните орга-
низации и заедници што остваруваат доход. 

Со средствата' од доход,от се обезбедува зд,рав- “ 
ствена заштита на корисниците — работници^ што 
се остварува во односите на непосредна слободна 
размена на трудот, здравствена заштита и други 
права во случај на пов;реда на работа и заболува-
ње од професионални болести и дел на средства 
за унапредување и проширување на материјална-
та основа на трудот во̂  здравствените организа-
ции. 

чСо средствата од личниот доход се обезбедува 
здравствената заштита и паричните надоместоци 
утврдени со закон и овој статут, освен здравстве-
ната заштита од став 2 на овој член. 

Член 258. 
Р,аботниците и другите работни луѓе, средства-

та за здравствена заштита ги обезбедуваат во со-
гласност со Самоуправната спогодба за основите на 
планот на Заедницата. 

Обемот на средствата за здравствена заштита, 
одделно за секоја година, го утврдува Собранието 
со год,ишните програми за работа и развој. 

Член 259 
Средствата за здравствена заштита, работници- ; 

те и работните луѓе ги здружуваат преку стапка 
на придонес за здравствена заштита од основицата 
на личниот доход и од доходот на самоуправни-
те организации и заедници шт остваруваат доход. 

Собранието врз основа на Програмата за раз-
вој на Заедницата ја утврдува стапката, на придо-
несот за здравствена заштита. 

Стапката на придонесот од став 2 на овој член 
е пропорционална. 

Член 260 
За корисниците /на правата од здравствена за-

штита нах кои основицата на придонесот за здрав-
ствена заштита не е утврдена, со закон, таквава ос-
новица ја пропишува Републичката заедница за 
здравствена заштита во согласност со Самоуправ-
ната спогодба за здружување во Републичката за-
едница, 

Член 261 
Основицата за пресметување на придонесот за 

здравствена заштита за корисниците-земјод,елци 
кои земаат земја под закуп и за лицата кои 
имаат сопствена земја претставува катастарскиот 
доход, а за корисниците земјоделци кои се занима-
ваат со риболов или сточарство, ја утврдува 
Заедницата во согласност со Собранието на опш-
тината Тетово. 

Придонесот за здравствена заштита, корисни-
ците земјоделци го обезбедуваат преку стапка на 
придонес од основицата од став 1 на овој член. 

Стапката на придонесот ја утврдува Собрани-
ето во согласност со Собранието на општината Те-
тово'. 

^Член 262 
Пресметување и наплата на придонесот за 

здравствена заштита за корисниците од член 21 и 
23 од' овој Статут го вршат органите за приходи 
на Собранието на општината според прописите на 
Законот за даноците на граѓаните. 

Член 263 
Средства за здравствена заштита за себе и за 

членовите на своето семејство, според ооновиците 
утврдени врз основа на член 260 од овој статут, 
обезбедуваат со придонес за здравствената заш-

, тита: 
1. работниците од член 1 став 1 точка 3 и 4 

од овој статут, од својот личен доход; 
2. лицата од член 11 став 1 точка 7 и член 12 

од овој статут, со сопствени средства; 
3. самоуправните организации и заедници, за 

лицата од член 14 став 1 точка 2 и 3 од овој ста-
тут; . 

4. општествено-политичката заедница односно 
самоуправната интересна заедница,, за лицата од 
член 14 став 1 точките 4, 5, 6 и 7 од овој ста-
тут; 

5. инвеститорот или организацијата, за лицата 
од член 15 точка 1 и 2 и член 16 точка 2 и 3 
од овој статут; 

6. органот, за лицата од член 15 точка 3 и 
член 16 точка 4 од овој статут; 

. 7. сојузот на организациите на физичката кул-
тура, за лицата од член 15 точка 4 и член 16 
точка 7 од овој статут; 

8. органот односно организацијата, за лицата 
од член 15 точка 5 и член 16 точка 8 од овој ста-
тут; 

9. заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување, за лицата од член 15 точка ' 6 од 
овој статут; 

10. Самоуправната интересна заедница за обра-
зование, за лицата од член 16 точка 1 од овој 
статут; 

11. исплатите на личниот доход, за лицата од 
член 16 точка 5 и 10 од овој статут; 

12. самоуправната интересна заедница за вра-
ботување, за лицата од член 16 точка 6 од овој 
статут; 

13. органот, за лицата од член 16 точка 9 од 
овој статут; 

14. организацијата односно, заедницата, за ли-
цата од член 16 точка 11 од овој статут; 

15. општината на чие подрачје има живеалиш-
те, а Републиката — со' непознато живеалиште, за 
лицата кои немаат својство на корисници на здрав-
ствена заштита според закон и овој статут, за 
обезбедување на задолжителните видови на здрав-
ствена заштита; 

16. републиката од својот буџет, за лицата од 
член 13 од овој статут обезбедува средства во со-
гласност со одредбите на За,конот за здравствена 
заштита и 

17. средства за здравствена заштита, за лица-
та од член 25 од овој статут обезбедуваат овие ли-
ца. Во определени случаи средства за здравствена 
заштита за овие лица можат да обезбедат општи-
ната односно содветната самоуправна интересна 
заедница, 



20 март 10,83 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 8 - чСтр. 189 

Член 264 
За преземање на оделни мерки на здравствена 

заштита што ги пропишуваат ошптествено-поли-
тичкиие заедници за кои Заедницата не може да 
обезбеди средства, такви обезбедува општествено-
политичката заедница што ги пропишала мерките. 

Член 265 
Средства за здравствена заштита обезбедуваат 

и корисниците чна правата од здравствена' зашти-
та со учество во цената на оделни здравствени ус-
луги како и при набавка на лекови, ортопедски 
помагала и протетички средства (партиципација). 

Собранието со самоуправен општ акт го утвр-
дува учеството од став 1 на овој член врз осно-
ва на единствените критериуми што ги пропишу-
ва Републичката заедница. 

Член 266 
Дел од средствата за здравствена заштита За-

едницата здружува во Регионална односно Репуб-
личка заедница врз основа на самоуправните спо-
годби за здружување на Заедницата, во Регионал-
ната односно Републичката заедница. 

Член 267 
Вкупните средства што се обезбедуваат за за-

доволување на личните потреби и интереси во За-
едницата се утврдуваат со финансиски план, а 
конечниот износ на приходите и расходите по 
извори на приходите и намена на расходите се ут-
врдува со завршна сметка. 

Вишокот на приходи над расходите утврден со 
завршна сметка, се распределува на дел за вра-
ќање на евентуално повеќе остварените средства 
над општествено договорениот износ, дел од сред-
ствата се пренесуваат во приходите за нареднаг 
та година, еден дел од средствата се пренесува за 
посебни намени, како и за други намени во со-
гласност со Планот и општите акти на Заедни-
цата. 

Утврдените непотрошени средства за посебна 
намена се пренесуваат во средствата за иста наме-
на за наредната година. 

Утврдениот износ на непокриените расходи по 
завршната сметка се санираат и се покриваат во 
согласност со закон. 

Член. 268 
Материјално-финасиското работење на Заедни-

цата се врши во согласност со закон и други про-
писи. 

Остварување на слободна размена на трудот 

Член 269 
Работниците, другите работни луѓе и граѓани-

те (корисници на услуги) своите потреби на здрав-
ствената заштита ги задоволуваат во односи на 
слободна размена на трудот со работниците' од 
здравствените организации (даватели на услуги). 

. Член 270 
Со слободната размена на трудот се обезбеду-

ва, работниците од здравствените организации да 
се здобиваат со средства врз начелата на еднакви 
општествени положби со работниците од матери-
јалното производство и другите дејности со кои 
остваруваат односи на слободна размена ,на тру-
дот. 

Член 271 
Основи за слободна размена на трудот меѓу ко-

рисниците и давателите на услугите во рамките 
на Заедницата^, претставуваат самоуправните спо-
годби за основите на планот и планот за развој 
на здравствената заштита во Заедницата, програ-
мите за нивното спроведување, плановите за ра-
бота и развој на здравствените организации и сред-
ствата што корисниците ги здружуваат за здрав-
ствена заштита во согласност со договореното ни-
во на општата и заедничката потрошува,чка. 

Член 272 
Здравствените организации што вршат здрав-

ствени услуги на работниците на определени само-
управни организации и заедници во односи на не-
посредна слободна размена на трудот, овие односи 
меѓусебно ги регулираат со спогодби односно до-
говори со кои се утврдуваат видот, обемот и ква-
литетот на услугите и потребните средства. 

Член 273 
Основите за мерилата и критериумите за ос-

тварување на слободната размена на трудот се ут-
врдуваат со! Самоуправна спогодба за основите на 
планот и со Програма за развој на здравствената 
заштита, а поконкретно се утврдуваат и се усо-
гласуваат со самоуправна спогодба што ја склу-
чуваат работниците и другите работни луѓе и ра-
ботниците во здравствените организации преку За-
едницата. 

Член 274 , 
Со Самоуправната спогодба за основите и ме-

рилата за остварување на слободната размена на 
трудот од член 273 на овој статут, поблиску се ут-
врдуваат и се објективизираат поодделни елементи 
на надоместокот1 односно цената на здравствените 
услуги, со тоа што да, така утврдената цена им 
обезбедува на давателите на услугите: 

— надомест на материјалните трошоци спре-
ма самоуправно утврдените нормативи и стандарди 
на медицинскиот и другиот' труд; 

— амортизација по стапки пропишани со за-
кон; 

— договорни и законски обврски; 
— средства за лични доходи и заедничка по-

трошувачка; 
— средства за, резерви; 
— дел од средствата за унапредување и про-

ширување на материјалната основа на трудот. 
Со Самоуправната спогодба од став 1 на овој 

член се уредуваат и други прашања од значење за 
регулирањето на меѓусебните права и обврски на 

,-корисниците и давателите на услугите во одно-
сите на слободната размена на трудот. 

Член 275 
Врз основа на критериумите и мерилата утвр-

дени во член 274 од овој статут, здравствените ор-
ганизации ко,и остваруваат доход со слободна раз-
мена на трудот во рамките на Заедницата, склучу-
ваат договор со Заедницата за спроведување на 
здравствената заштита. 

Договорот од став 1 на овој член особено со-
држи: 

— начинот на организирање на здравствената 
организација за пружање на здравствена заштита; 

— обем и квалитет на здравствените услуги 
кои работниците од здравствените организации ќе 
им ги пружат на корисниците; 

— висината на над,оместокот на здравствената 
организација за извршените здравствени услуги, 
ка,ко и начинот на пресметување и исплатата на 
надоместокот; 

— критериуми и начин на вреднување на по-
себните резултати во спроведување на здравстве-
ната заштита и подделни мерки и акции, како и 
начин на стимулирање рационално трошење на 
средствата од здравствената заштита; 

— начин -на вршењето на контролата над ра-
ботата и извршувањето на обврските на здравстве-
ните организации; 

— одговорност за штета сторена со неизвршу-
вање, ,неправилно! или неблаговремено извршување 
на договорените обврски; 

— начин на решавање на спорните праша,ња 
во врска со извршување на договорот; 

— време за кое договорот се склучува, роко-
вите за извршување на поодделни обврски, како 
и други меѓусебни пра,ва и обврски во врска со 
примената на договорот. 
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Договорот од став 1 на овој член се склучува 
за секоЈа календарска година до крајот на март 
за тековната година. 

Член 276 
Здравствената организација со која во рамки-

те на Заедницата е склучен договор за спроведу-
вање на здравствената заштита, долнана е здрав-
ствената заштита да ја пружа во согласност со 
усвоената програма за развој и Планот за работа 
на здравствената организација и да ја и з в е д у в а 
Заедницата и корисниците на здравствената заш-
тита за својата работа и за состојбите и проблемите 
во врска со пружање на здравствена заштита, за 

,организација на работата, и за други прашања кои 
се од значење за спроведување на здравствената 
заштита. 

Член 277 
Здравствената организација која не е задо-

волна од условите што Заедницата ќе и ги по-
нуди со договорот од член 275 од овој статут, има 
право да поднесе приговор до Собранието на За-
едницата. 

Собранието е должно да се произнесе по при-
говорот на здравствената организација во рок од 
30 дена од денот на приемот на приговорот. 

Член 278 
Ако здравствената организација не е задовол-

лна од ставот на Собранието по однос на приго-
ворот, спорот настанат во врска со договарањето 
меѓу здравствената организација и Заедницата го 
решава арбитражна комисија. 

Арбитражната комисија е составена од 5 чле-
на), од кои претседател и два члена и нивните' за-
меници ги именува', за време од 4 години Собра-
нието на општината, а по еден член делегираат 
здравствените организации кои учествуваат во спо-
рот и Заедницата. 

Член 279 
Арбитражната комисија е должна спорното 

прашање да го реши најдоцна во рок од 30 дена 
за поднесувањето на барањето'. 

Одлуката на арбитражната комисија е конеч-
на и задолжителна за странките. 

Член 280 
Арбитражната комисија работи и одлучува на 

седници,. 
Претставникот на Заедницата и претставникот 

на здравствената организација имаат право да уче-
ствуваат во расправата по спорното прашање, без 
право на глас. 

Член 281 
Арбитражната комисија работи и одлучува за 

прашањето од својата надлежност на седници на 
кои присуствуваат сите членови на Комисијата. 

Арбитражната комисија своите одлуки ги до-
несува со' мнозинство на гласови. 

' 1 Член 282 
За,едницата во рамките на Републичката за-

едница, со општинските заедници за здравствена 
заштита може да склучи самоуправна спогодба за 
усогласување на цените на здравствените услуги 
за корисниците на здравствената заштита од под-
рачјето ^на други заедчиц т е,н здравствена заш-
тита. 

VII. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 
САМОЗАШТИТА 

Народна одбрана 

Член 283 
За,едницата во согласност со законот, планови-

те и одлуките на надлежните органи на Собрани-
ето на општината Тетово има право и должност 
во рамките на својот делокруг да ја организира 
и активно да учествува во заштитата и одбрана-
та на независноста, суверенитетот, територијална-
та целокупно^ на со Уставот утврденото самоуп-
равно општествено уредување. 

Во согласност со одредбите од став 1 на овој 
член, Заедница.та и нејзините органи:, активно уче-
ствуваат во изградувањето на политиката на од-
браната ,обезбедуваат материјални и други усло-
ви за спроведување на припремите за одбрана, 
преземаат мерки за оспособување на здравстве-
ните организации за работа во воени услови и из-

- вршуваат други задачи од интерес за народната 
одбрана. 

Член 284 
Заедницата во организирањето и спроведува-

њето на припремите во областа на народната од-
брана ги врши следните задачи: 

— ги усогласува плановите и програмите за 
развој со потребите на народната одбрана и пла-
новите за одбрана на земјата; 

— донесува свој план за одбрана и го усогла-
сува со планот за одбрана на градот; 

— со своите општи акти го утврдува делокру-
гот и одговорноста на Собранието, Извршниот од-
бор и другите органи и тела на Собранието во вр-
ска со подготовките за народна одбрана и врше-
њето на работите и задачите од народната одбра-
на во мир и во случај на војна; 

— ги извршува одлуките на Собранието на оп-
штината Тетово “кои се однесуваат на обврските 
во врска со подготовките вб областа на народната 
одбрана утврдени со планот на општината Тето-
во и 

— обеезбедува потребни услови и презема ор-
ганизациони и други мерки неопходни за продол-
жување на работата во воени услови. 

Член 285 
Во извршување на работите и задачите од об-

ласта на народната одбрана, а посебно во подгот-
вувањето на планот за одбрана) на Заедницата, 
овластените органи на Заедницата соработуваат 
со надлежните органи на народна одбрана од под-
рачјето на Заедницата и постапуваат по нивните 
сугестии и барања). 

Овластените органи на Заедницата, по потреба 
или по барање, ги известуваат надлежните органи 
на општината Тетово за состојбата во спроведува-
њето на подготовките за народна одбрана и пре-
земаат посебни мерки за вршење на здравствена-
та дејност во услови на војна или непосредна во-
ена опасност. 

Член 286 
Собранието на Заедницата со посебен акт ут-

врдува. кои видови на податоци од интерес за на-
родната одбрана се сметаат како тајна и одредува 
мерки и постапки за нивна заштита во согласност 
со прописите на критериумите за утврдување на 
податоците од значење на 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, а по-
стои потреба од итно решавање на одредени пра-
шања од значење за работата на Заедницата или 
на здравствените организации, сите овластувања 
на Собранието ги има Извршниот одбор посебно ' 
избран за, таа намена. 

Извршниот одбор е должен сите акти донесе-
ни го смисла на овластувањата од став 1 на овој 
члел веднаш по престанувањето на вонредните 
околности да му ги поднесе на Собранието за со-
гласност. 

Општествена самозаштита 

Член 287 
Општествената самозаштита во Заедницата се 

о с т а р у в а со различни мерки и активности со цел 
за заштита на социјалистичкиот општествен поре-
док, слободите на човекот и граѓаните, општестве-
ната и личната сопственост, самоуправните и дру-
ги права на работниците, работните луѓе и граѓа-
ните, државната и службената тајна и другите 
вредности на општеството. 
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Заедницата е должна постојано да придонесува 
за развивање и јакнење на општествената само-
заштита во рамките! на своите основни дејности. 

Член 288 
Работниците, работните луѓе и граѓаните имаат 

право и должност непосредно и преку своите де-
легации и делегати во Собранието да придонесат за 
сузбивањето на сите негативни појави во Заедни-
цата, и за та а цел да покренуваат иницијативи за 
отклонување на таквите појави, да пружаат помош 
на организации овластени За преземање на мерки 
со кои се отклонуваат таквите појави и да обезбе-
дуваат непрекината к о н т р о л а ^ надвор над работа-
та и работењето на Задницата. 

Член 289 
Самоуправните и другите органи на Заедница-

та должни се реално и благовремено да ги инфор-
мираа,т работниците, работните луѓе и граѓаните 
за сите негативни појави, за нивните причини и 
носителите, заради усмерување на активностите на 
сите чинители со цел за отклонување на тие по-
јави и нивните носители. 

Делегатите во Собранието имаат право и долж-
ност да покренуваат иницијатива и да даваат пред-
лози за преземање на потребни мерки со цел за 
заштита на општествената сопственост, самоуправ-
ните права ,на работниците, работните луѓе и гра-
ѓаните, другите општествени вредности и во таа 
смисла д,а пружаат помош и соработка на самоуп-
равните и другите органи на Заедницата, надлеж-
ните органи на управата и другите органи и ор-
ганизации. 

Член 290 
Органите на Заедницата се должни повремено, 

а најмалку една годишно, да вршат процена на 
состојбите и проблемите на општествената само-
заштита во Заедницата и да донесуваат конкрет-
ни програми за натамошен развој и усовршување 
на системот на општествената самозаштита. 

Член 291 
За извршување на задачите од областа на на-

родната одбрана и општествената самозаштита, Со-
бранието формира Комисија за народна одбрана и 
општествена самозаштита и ги утврдува другите 
органи на народна одбрана и општествена само-
заштита. 

Составот, начинот на избор и делокругот, на 
работата на Комисијата и другите органи на. на-
родната одбрана и општествената са,мозаштита, го 
утврдува Собранието со , посебен општ акт. 

Член 292 
Секретарот, како раководител на подготовки-

те за народна одбрана и општествена самозашти-
та во случај на војна, ги врши особено следните 
работи: 

,— се грижи за спроведување на општите про-
писи и одлуките на надлежните органи што се од-

-несуваат на подготовките за одбрана и заштита во) 
случај на војна; 

— се грижи за извршување на одлуките што 
ги донесува .Собранието за спроведување1 на^ под-
готовките за народна одбрана и општествена само“-
заштита; 

— во случај на непосредна воена опасност ор-
ганизира спроведување на пропишаните мерки за 
приправност, а во случај на мобилизација и војна 
организира и непосредно раководи со подготовки-
те за преминување на Заедницата во воена орга-
низација; 

— врши и други -работи што со закон и 
други општи акти на општествено-политичките за-
едници и општите акти на Заедница,та ќе му би-
дат ставени во) надлежност. 

Член 293 
Стручната служба на Заедницата организира 

и споредува подготовки и презема мерки за од -
брана и заштита и за својата работа во случај на 
непосредна воена опасност и војна и за таа цел 

утврдува органи на народната одбрана и донесу-
ва план за народна! одбрана. 

За извршување на задачите од областа на на-
родната одбрана и општествената самозаштита, 
Стручната служба обезбедува потребни финанси-
ски средства. 

VIII. ЈАВНОСТ И ОДГОВОРНОСТ ВО РАБОТАТА 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

Јавност во работата на Заедницата 

Член 294 
Работата на Заедницата, нејзините органи и 

Стручната служба е јавна. 
Јавноста на работата на Заедницата се ' оства-

рува особено со: 
— редовно известување' на работниците, ра-

ботните луѓе и граѓаните за сите прашања кои 
се разгледуваат и решаваат во Заедницата; 

— поднесување извештај за работата на За-
едницата, нејзините органи и Стручната служба; 

— создава,ње услови средствата за јавно ин-
формирање да можат да ја следат работата на 
Заедницата, нејзините органи и Стручната служба; 

— јавно одржување на седниците; 
— објавување на општите акти; 
— организирање и спроведување на јавно из-

јаснување по нацртите на општите акти. 
Собранието може да утврди и други видови 

на остварување на јавноста во работата на За-
едницата, нејзините органи и Стручната служба. 

Член 295 
Јавноста во работата на Заедницата, нејзините 

органи и Стручната служба се остварува на на-
чин кој овозможува работниците, работните луѓе 
и граѓаните да се запознаат со работата и рабо-
тењето на Заедницата и другите прашања од зна-
чење за остварување на самоуправните права во 
Заедницата, да ги разгледуваат тие прашања и по 
нив да заземаат свои ставови. 

За остварување на принципот на јавноста во 
работата на Заедницата одговорни се секретарот 
на Собранието, Извршниот одбор и Собранието. 

Член 296 
Заедницата обезбедува редовно, благовремено, 

потполно и по содржина и по обем достапно ин-
формирање на работниците, работните луѓе и гра-
ѓаните делегациите и делегатите, самоуправните ор-
ганизации и заедници, месните заедници собра-
нијата на општината, општествено-политичките ор-
ганизации за сите прашања од надлежност на ра-
оотатата на Заедницата. 

Заедницата го остварува информирањето во 
смисла на став 1 од овој член, особено: со редов-
но известување за седниците на Собранието и неј-
зините органу и тела и доставување на материја.-
лите за седници, со издавање на билтен,^ како и 
преку средствата за јавно информирање (радио, 
телевизија, печат). 

Член 297 
Заедницата поднесува годишен извештај за 

својата работа. 
Извештајот од став 1 на овој член се публи-

кува во обем и на начин кој овозможува со него 
да се запознаат делегациите и делегатите на ра-
ботните луѓе на подрачјето на Заедницата и сите 
заинтересирани организации и заедници. 

Член 298 
Претставниците на печатот и другите средства 

за јавно информирање имаат право да присуству-
ваат на седниците на Собранието и неговите ор-
гани, за1 кој а цел благовремно им се доставува из-
вестување за седниците со потребниот материјал. 

Во Заедницата може да се организираат кон-
ференции за печатот и да се издаваат сопштенија 
за печатот и другите средства за јавно информи-
рање. 
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Член 299 
Работниците, работните луѓе и граѓаните имаат 

право во согласност со Деловникот за работа на 
Собранието да присуствуваат на седниците на Со-
бранието'-и по претходно одобрение на претседа-
вачот да земат учество во расправата по праша-
њата кои се на дневен ред, да ги изнесуваат 
своите мислења по истите како и да предложат 
начин на решавање на тие прашања. 

Член 300 
Општествените договори, самоуправните спо-

годби и другите општи акти кои ги донесуваат или 
во чие донесување учествуваат органите на Заед-
ницата не можат да влезат во сила пред нивното 
објавување. 

Во службеното гласило! на општината Тетово 
се објавуваат: 

— Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинската заедница за здравствена заштита - Те-
Т0В01Ј 

— овој статут: 
— Самоуправната спогодба за основите на пла-

нот за развој на здравствената заштита; 
— 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 
заштита; 

— самоуправните општи акти со кои се уреду-
ваат правата во областа на здравствената зашти-
та, како и начинот и постапки за остварувањето на 
тие права. 

Самоуправните општи акти кои не се наведе-
ни во ставот 2 од овој член се објавуваат на на-
чин кој го утврдува Собранието. 

Ако) за одредени самоуправни општи акти со 
закон се утврдени и други обврски во поглед на 
објавувањето, тие а к т и в е се објават на начин 
утврден со закон и овој статут. 

Член 301 
Во Заедницата се сметаат за тајна и неможат 

да се објавуваат податоците од значење за народ-
ната одбрана и безбедност, како и податоците чи-
ја тајност е загарантирана со закон. 

Расправата и одлучувањето за прашањата од 
став 1 на овој член во Собранието и-неговите ор-
гани и тела се врши без присуство на јавноста. 

Член 302 
На јавно изјаснување задолжително се изне-

суваат: 
— Нацртот на овој статут, 
— Нацрт-Програмата за, развој на здравстве-

ната заштита и здравствената дејност, 
— Нацрт-финансискиот план на Заедницата и 

х нацртите на одлуките на стапките на придоне-
сите, 

- — Нацртот на планот за развој на здравстве-
ната заштита. 

Собранието може да одлучи на јавно изјасну-
вање да изнесе и други прашања од својот дело-
круг. 

Член 303 
Нацртите на актите за ј^лно изјаснување од 

надлежноста на Собранието ги утврдува Изврш-
ниот одбор ако 'Собранието не одлучи поинаку. 

Нацртите на актите што се изнесуваат на јав-
но изјаснување, се објавуваат во дневниот печат 
или на друг содветен начин. 

Одговорност во работата 

Член 304 
Работата на Собранието, Извршниот одбор, ра-

ботните тела и носителите на функциите во Со-
. брането, како и Стручната служба на Заедницата 

се под општествена контрола. 

ЧлеА 305 
Секој носител на функција во Собранието и 

неговите органи и тела кого го избира или имену-
ва Собранието, лично е одговорен на Собранието 
за вршењето на својата функција. 

Спрема носителот на функцијата од став 1 на 
овој член можат да се преземат мерки и тоа: 
спомена, сменување и разрешување од должност. 

Со Деловникот на Собранието поблиску се ре-
гулира постапката за утврдување на личната од-
говорност на носителите на функциите во Заедни-
цата и примената на мерките од став 2 на овој 
член. 

Носителот на функција во Заедницата им“а пра-
во! да поднесе оставка на функцијата. 

Член 306 
Колективна одговорност пред Собранието сно-

сат: ,Извршниот одбор и работните тела на Собра-
нието. 

Ако Собранието утврди дека работата на Из-
вршниот одбор и работните тела е спротивна на 
утврдената политика и штетна за Заедницата, мо-
же да го отповика тој орган или тело- во целина 
или само одделни членови. 

Член 307 
Секоја самоуправна организација и заедница 

и месна заедница, општествено-политичка заедни-
ца и организација, собор на Собранието, Одборот 
за самоуправна контрола, делегациите и делега-
тите, како и работниците, работните луѓе и гра-
ѓаните имаат право да покренат иницијатива за 
утврдување на 'одговорноста на носителите на фун-
кциите во Заедницата. 

Иницијатива за утврдување на одговорноста 
се дава во писмена формк и мора да биде образ-
ложена и потпишана. 

Собранието е должно за прашањето поставено 
со покренатата иницијатива да формира комисија 
со задача таа да ја утврд,и фактичката состојба и 
во согласност со тоа да му предложи на Собра-
нието преземање на содветни мерки. За презе-
мените мерки Собранието го известува поднесува-
чот на иницијативата. 

Собранието е должно при утврдувањето на од-
говорноста на носителот на функцијата да приба-
ви мислење од надлежниот орган, односно тело 
кое дало согласност за избор. 

IX. САМОУПРАВНИ ОПШТИ АКТИ 

Член 308 
Во остварувањето на правата, обврските и од-

говорностите на Заедницата, утврдени со закон, Са-
моуправната спогодба за здружување и овој ста-
тут, самоуправните органи на Заедницата донесу-
ваат односно склучуваат самоуправни општи акти 
со кои се уредуваат општествено-економските и 
други самоуправни односи во Заеднгфцата, ги уре-
дуваат односите во здравствените организации, ка-
ко и со другите самоуправни организации и заед-
ници и одлучуваат за д,руги прашања од делокру-
гот на Заедницата. 

^Собранието склучува општествени договори к 
самоуправни спогодби со кои се уредуваат опреде-
лени самоуправни односи и донесува: Статут, пла-
нов-и и програми за работа и развој, одлуки, пра-
вилници и други самоуправни општи акти. 

Извршниот одбор во извршувањето на своите 
извршни функции или врз основа на посебно ов-
ластување дадено со самоуправен општ акт на 
Собранието, донесува: одлуки, правилници и упат-
ства. 

Член 309! 
Работата на Собранието, соборите и Изврш-

ниот одбор како и Одборот за самоуправна контро-
ла, се регулира со еден или повеќе деловници. 

Член 310 
Иницијатива за донесување на самоуправен 

општ акт -од делокругот на Заедницата можат да 
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дадат работниците, работните луѓе и граѓаните не-
посредно или преку своите самоуправни организа-
ции и заедници, општествено-политичките органи-
зации, делегациите и делегатите, Одборот за само-
управна контрола, работните тела и секретарот на 
Собранието!. 

Собранието, Извршниот одбор или работното 
тело на Собранието што ќе го овласти Собранието 
должни се подносителот на иницијативата да го 
известат за тоа како е постапено! по иницијати-
вата. 

Член 311 
Самоуправните општи акти во Заедницата се 

донесуваат по претходно спроведена постапка за 
нивно донесување. 

Начинот и постапката за донесување на само-
управните општи акти поблиску се уредува со 
Деловникот за работа на Собранието. 

Член 312 
Самоуправните општи акти од член 308 од овој 

статут влегуваат во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето, а по исклучок од денот на објаву-
вањето. 

Самоуправните општи акти од став 1 на овој 
член се применуваат од денот на нивното влегу-
вање во сила, доколку со самиот акт како дел на 
почеток на примената не е утврд,ен некој нареден 
ден. 

По исклучок од став 2 на овој член, со само-
управниот општ а,кт 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 
своите права и обврски во врска со користењето 
на здравствената заштита. 

Член ЗИЗ 
Со предлогот на секој самоуправен акт пред-

лагачот е должен да даде образложение. 
Во образложението од став 1 на овој член пред-

лагачот должен е да ги изнесе општествено-еко -
номските, правните и другите причини кои вли-
јаеле на утврдувањето на основните решенија во 
предлогот на актот, осврт На резултатите од јав-
ното изјаснување ако во претходната фаза на при-
премањето на актот таква расправа била организи-
рана, дали за извршување на тој акт се потребни 
материјални средства, обемот и изворите на тие 
средства, како и дали се обезбедени организацио-
ни, кадровски и други услови потребни за извр-
шување на тој акт. 

X. ОДНОСИ И СОРАБОТКА НА ЗАЕДНИЦАТА 
СО ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ЗАЕДНИЦИ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЗАЕДНИЦИ 

Член 314 
Со цел за што потполно остварување на пра-

вата и должностите и задачите на Заедницата, Со-
бранието остварува соработка со Собранието на 
општината, Општинскиот совет на синдикатите, 
Општинската конференција на ССРН, Општински-
от комитет на Сојузот на комунистите и другите 
општествено-политички организа,ции, а посебно во 
формирањето на политиката на развојот на здрав-
ствената заштита и остварувањето на таа1 поли-
тика, за прашањата на развојот на самоуправните 
спштествено-економски односи, унапредување на 
самоуправното спогодување и општественото дого-
варање и унапредување на делега,тското одлучува-
ње и самоуправните односи во Заедницата. 

Собранието и неговите собори и Извршниот 
одбор созд,аваат услови и развиваат активности со 
кои овозможуваат што поцелосна соработка со ор-
ганите и организациите од став 1 на овој член и 
за таа цел особено ги разгледуваат мислењата, 

предлозите и иницијативите кои тие органи и ор-
ганизации им ги упатуваат, формираат заеднички 
работни тела и развиваат други видови на сора-
ботка. 

Член 315 
Во постапката на подготвувањето на самоуп-

равните спогодби и другите самоуправни општи 
акти, како! и плановите и програмите за работа и 
развој и другите значително! поважни акти, Собра-
нието и нејзините органи ги консултираат органи-
те на Собранието на општина Тетово, општест-
вено!-политичките организации, самоуправните ор-
ганизации и заедници, самоуправните интересни 
заедници од другите општествени дејности, како' и 
други заинтересирани органи и организации. 

Образложението на прилогот на актот што се 
упатува до Собранието на разгледување и усвоју-
вање, задолжително! ги содржи и забелешките и 
мислењата на заинтересираните самоуправни ор-
ганизации и заедници и нивните органи како и 
образложен став на предлагачот во поглед на тие 
забелешки и мислења. 

Член 316 
Посебна соработка Собранието остварува со Со-

бранието на општина Тетово и неговите ор-
гани. 

Собранието во согласност со закон и Статутот 
на општина,та рамноправно одлучува со надлеж-
ните собири на Собранието на општина Тетово 
за сите прашања од областа на здравствената заш-
тита кои се во надлежност на Собранието на опш-
тината. 

Во согласност со статутите на општините Соб-
ранието има право на иницијатива и право на 
предлагање спрема . Собранието на општината 
Тетово за сите прашања од областа на здравстве-
ната заштита кои се во надлежност на Собранието 
на општината. 

Право на иницијатива и право на-предлагач 
има Собранието на општината спрема Собранието 
на Заедницата за сите прашања од надлежноста 
на Заедницата. 

Член 317 
Меѓусебната соработка на органите на Собра-

нието на општината и органите на Заедницата се 
состои посебно: 

— во планира?ње развојот на здравствената 
заштита и негово усогласување со општествениот 
план за развој на општествено-политичката заед-
ница; 

— во утврдување на обемот на средствата за 
реализирање на целите и задачите во областа на 
здравствената заштита и 

— во унапредувањето на општественото дого-
варање и самоуправно спогодување и развој на 
делегатскиот систем во областа на здравствената 
заштита. 

Член 318 
Собранието, му поднесува на Собранието' на оп-

штината годишен извештај за работата на Заед-
ницата. 

Член 319 
Со цел за усогласување на развојот на здрав-

ствената заштита и другите општествени дејности 
со потребите и можностите на работниците, ра-
боните^ луѓе -и граѓаните, Заедницата непосредно 
соработува со другите самоуправни интересни за-
едници во областа на општествените дејности од 
подрачјето! на Заедницата. 

Член 320 
Собранието може со Собранието на општината 

и собранијата на другите самоуправни интересни 
заед,ници во областа на општествените дејности од 
подрачјето на Заедница,та да формираат заеднич-
ки работни тела за вршење на работи од заеднич-
ки интерес во кои учествуваат и претставници на 
Социјалистичкиот сојуз, Сојузот на синдикатите, 
Сојузот на комунистите, Сојузот на социјалистич-
ката младина и Сојузот на здружението на бор-
ците од НОВ. 
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Со актот за основа/ње на заедничко работно 
тело од став 1 на овој член се утврдуваат неговите 
задачи и делокругот, како и начинот на изборот 
па претставниците на поодделни органи и орга-
низации. 

Член 321 
Заради унапредување на здравствената зашти-

та, Заедницата соработува непосредно со стручни, 
научно-истражувачки и други организации т: здру-
женија, кои можат да придонесат за решавање на 
одредени прашања од интерес за дејноста на За-
едницата. 

XI. ВРШЕЊЕ НА СТРУЧНИ, АДМИНИСТРАТИВ-
НИ И ФИНАНСИСКИ РАБОТИ НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 322 
За вршење на стручно-гналитичките, финан-

сиските и административните работи за потребите 
на Заедницата и за нејзините органи, Собранието 
основа Стручна служба. 

Член 323 
Стручната служба може, врз основа на само-

управна спогодба со други самоуправни интерес-
ни заедници, да го уредува вршењето на струч-
ни, аналитичко-правно-управните-административ-
ните-финансиските и други работи од својата над-
лежност. 

Собранието дава согласност на самоуправната 
спогодба од став 1 на овој член. 

Член 324 
Стручната служба се организира и врши ра-

боти и работни задачи врз основа и во согласност 
со закон, Самоуправната спогодба за здружување, 
овој статут и другите самоуправни општи акти на 
Заедницата. 

Делокруг на работа и организација на Стручната 
служба 

Член 325 
За потребите на Заедницата Стручната служ-

ба особено ги врши следните работи: 
'1. подготвува планови и програми за развој на 

здравствената заштита и здравствената дејност и 
финансиски планови на Заедницата; 

2. ги следи и анализира состојбите и потреби-
те во областа на здравствената заштита и изгот-
вува анализи, извештаи и информации За работа 
и ,остварување на развој“ната политика на Заедни-
цата; 

3. ги подготвува самоуправните спогодби и дру-
гите самоуправни општи акти и материјали во 
врска со слободната размена на трудот и ја сле-
ди и а,нализира! нивната реализација; 

4. ги врши работите во врска со склучувањето 
на спогодбите и договорите со здравствените орга-
низации за укажување здравствени услуги и вр-
ши контрола на извршувањето на тие спогодби и 
договори; 

5. подготвува самоуправни спогодби, статути и 
други самоуправни, општи акти на Заедницата; 

6. правно ги оформува ,актите и документите 
што се предмет на разгледување и одлучување во 
рамките на Заедницата; 

7. следи и насочува целокупното работење во 
Заедницата во согласност со законските и другите 
прописи, општествените договори и самоуправните 
спогодби; 

8. ги организира седниците на самоупра,вните 
органи на Заедницата, изготвува извештај од сед-
ниците, записници, заклучоци и ја оформува и 
средува документацијата од работата на самоуп-
равните органи, стручната литература и библио-
теката; 

9. изготвува анализи и информации и други 
материјали за самоуправната интересна организи-

раност во здравството и за функционирањето на 
делегатскиот систем; 

10. ги врши работите на подготовките и спро-
ведувањето на изборите на делегатите во Собра-
нието; 

11. ги врши работите на подготовките и спро-
ведувањето н,а јавната расправа по' нацртите на 
самоуправните општи акти и другите документи 
на Заедницата, подготовките за објавува,ње во 
службените гласила, работите на информирање на 
делегатите и работниците, работните луѓе и граѓа-
ните основачи на Заед/ницата; 

12. подготвува и уредува гласило на Заедни-
цата!, соработува со средствата за јавно информи-
рање и ја информира јавноста за работата на За-
едницата ; 

13. ги врши административните и техничките 
работи во врска со работата на самоуправните ор-
гани на Заедницата; 

14. ја следи, анализира и ги извршува рабо-
тите на спроведувањето на инвестиционата поли-
тика! на Заедницата и изготвува анализи, инфор-
мации и извештаи за состојбата; 

15. ракува со средствата на Заедницата во со-
гласност со закон и други прописи, општествени 
договори, самоуправни спогодби и други самоу-
правни општи акти на Заедницата; 

16. се грижи за наплата на придонесите за 
здравствена заштита; 

17. врши исплата на средствата за здравствена 
заштита на здравствените организации врз осно-
ва на самоуправни и други општи акти; 

18. изготвува периодични пресметки и заврш-
ни сметки за средствата на Заедницата и инфор-
мации и анализи за остварување на нивните при-
ходи и расходи; 

19. решава во прв степен за правата од здрав-
ствена заштита и врши исплата на парични надо-
местоци и други примања по основ на здравстве-
на заштита; 

20. врши работа за врска со спроведувањето на 
здравствената заштита што произлегува од кон-
венциите и другите меѓународни спогод,би; 

21. преку лекарските комисии врши оценка на 
работната способност и оценка за здравствената 
состојба на работниците и другите работни луѓе 
и граѓаните во случаите определени со статутот и 
други општи акти на Заедницата; 

22. врши работи на правно застапување на За -
едницата и во имотно правните и другите односи; 

23. води евиденции во врска со работењето на 
Заедницата; 

24. врши работи во врска со народната одбрана 
и општествената самозаштита; 

25. соработува со: органите на општествено-по-
литичките заедници ,општествено-политичките ор-
ганизации, здруженијата, сојузите, месните заед-
ници, организациите на Здружениот труд и други 
стручни институции во врска со работата од над-
лежност на Заедницата и 

26. врши и други стручни, финансиски и ад-
министративни работи што произлегуваат од за-
коните, другите прописи и самоуправните општи 
акти на! Заедницата. 

Член 326 
Работниците во Стручната служба^ во рамки-

те на правата и обврските и одговорностите утвр-
дени со! Законот за здружениот труд и системати-
зацијата на работите и работните задачи утвр-
дуваат таква структура и број на вработени што 
ќе обезбеди навремено и успешно извршување на 
сите задачи утврдени со овој статут и други оп-
шти акти. 

Собранието на Заедницата дава претходна со-
гласност на самоуправниот општ акт од став 1 
на овој член. 

Член 327 
Меѓусебните права и обврски и одговорности 

меѓу работниците на Стручната служба и Заедни-
цата се уредуваат со самоуправна спогодба за ут-
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врдување ,на меѓусебните права, обврски и одго-
ворности што ја склучува Собранието и работни-
ците на Стручната служба. 

Член 328 
Работниците на Стручната служба се должни 

; по' налог на секретарот да извршуваат и други за-
дачи кои не се утврд,ени со Програмата за работа 
на Стручната служба, ако со тоа не се попречува 
настанување на штета, во случај на измена на 
прописите, како и во други случаи ако тоа го по-
бара Собранието и неговите органи и тела или Од-
борот за самоуправна контрола 

За извршување на задачите што не се утврде-
ни со Пр,ограмата за работа на Стручната служ-
ба и за -чие извршување не се обезбедени сред-
ства, Собранието на Заедницата обезбедува сред-
ства со посебна одлука. 

Член 329 
Висината на средствата за работа на Струч-

ната служба на предлог на службата се утврду-
ваат со финансискиот план на Заедницата во со-
гласност со предвидениот обем на работата утвр-
ден со Програмата за работа на Стручната, служба. 

Работниците на Стручната служба на Заедни-
цата имаат право на средства за личен доход и 
заедничка потрошувачка во согласност со наче-
лата за распределба според трудот и општествено 
утврдени основи и мерила за распределбата што 
важат - за организациите на здружениот труд. 

Работниците на Стручната служба на Заедни-
цата имаат и други самоуправни права во склад 
со природата на работите што ги вршат и опште-
ствената политичка од,говорност на Заедницата за 
која ги вршат работите на остварување на неј-
зините функции и задачи. 

Член 330 
Во својата работа Стручната служба ги ко-

ристи основните средства на Заедницата. 
Посебни средства за набавка на опрема, пре-

ку средства за амортизација, како и средствата за 
изградба и адаптација на деловните простории, се 
обезбедуваат одделно од сред,ствата од претход-
ниот член и се д,оделуваат на Стручната служба 
на Заедницата како наменски средства. 

Висината на таквите средства ја утврдува Со-
бранието на Заедницата на предлог на Стручната 
служба на Заедницата, а за користење на овие 
средства одлучува работната заедница во склад 
со нивната намена. 

Стручната служба им а своја тековна сметка. 

Член 331 
Работниците на Стручната служба ја сочину-

ваат работната заедница на Стручната служба и 
за,ради остварување на своите самоуправни права 
избираат свои органи на управување, во соглас-
ност со Уставот, законот, овој статут и другите 
самоуправни општи акти на Заедницата. 

Член 332 
Во Стручната служба на Заедницата се обра-

зува Стручен колегиум како стручно-советодавно 
тело- на секретарот на Собранието. 

Стручниот колегиум го сочинуваат: секретарот 
на Заедницата, заменик секретарот, началниците 
на одделенијата и советниците. 

За одделни стручни прашања на седниците мо-
жат да се повикаат и други стручни работници или 
раководители на општествено-политички структу-
ри на Работната заедница. 

Член 333 
Работното време на работниците во Стручната 

служба изнесува 42! часа во неделата, 
Распоредот на работното време во текот на не-

делата! се утврд,ува со посебен општ акт на Струч-
ната служба во согласност со Собранието, 

За вршење на одделни работи и работни за-
дачи може да се воведе и работа по смени со по-
себна од,лука на надлежниот орган на Стручната 
служба во согласност со Собранието. ' 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 334 

Сите општи акти донесени од Собранието пред 
д,онесувањето на овој статут ќе се усогласат со 
овој статут на,јдоцна во рок од една година по 
влегувањето во сила на овој статут. 

Член 335 
Со денот на влегувањето во сила на овој ста-

тут престануваат да важат: 
1. Статутот на Заедницата на здравството и 

здравственото осигурување, 
2. Одлуката за утврдување на органите на уп-

равувањето и другите органи на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување. 

Член 336 
Овој статут влегува во сила осмиот д,ен по 

објавувањето во .,Службен весник на СРМ“. 

Бр. 0805-1124/1 
2 октомври 1984 година 

Тетово 
Претседател, 

Атанас Бил би л оски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје е 

заведен парничен предмет под V П. бр. 5828/84 по 
тужбата на Везенкова Перелопа од Скопје, Мр-
каљ Александар од Струмица и Мркаљ Томислав 
од Скопје, со непозната адреса на живеење во 
Шведска. 

Поради тоа што третотужениот Мркаљ Томи-
слав е со непозната адреса во Шведска, судот 
му назначува привремен застапник кој ќе ги штити 
неговите имотниѓ интереси во текот на целата пос-
т,апка. Како привремен застапник се назначува 
адвокат Никола Тра“јанов од Скопје. 

Привремениот застапник на третотужениот ги 
врши сите права и должности на законски застап-
ник се додека тужениот Мркаљ Томислав или од 
него овластен полномошник ќе се појави пред су-
дот, односно додека органот за старателство ќе го 
извести судот дека на третотужениот му поставил 
привремен' старател. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, V П. 
бр. 5828/84. ' (41) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Се повикува лицето Јовановски Наум од с. Ве-
лушина, кој наводно умрел во јануари месец 1953 
година во логорот Ловрион во Грција, во рок од 
15 дена од објавувањето ца овој оглас да се јави 
го Општинскиот суд во Битола. Се повикува и се-
^ ој друг кој нешто знае за неговиот живот да се 
јави во овој суд, затоа што по истекот на горе на-
ведениот рок ќе се докажува дека Јовановски На-
ум е умрен. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 562/84 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води вонпроцесна постапка 

по предлог на предлагачот Кирило Стојчевски од 
Тетово, ул. „Д. Г. Кара“ бр. 90, за прогласување на 
исчезнато лице за умрено, и тоа за лицето Војо 
Цветаноски од Тетово, 
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Се повикува лицето Војо Цветаноски, како и 
секој друг ној знае за неговиот живот, да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена. 
По истекот на овој рок, лицето ќе се прогласи за 
умрено. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, Р. бр. 77/85. 

Пред ОПШТИНСКИОТ суд во Тетово се води спор 
за исполнување на договор за продажба по тужба-
та на тужителот Исмаили Метуш од с. Нераште, 
против тужените Нафи Беџети и Сали Беџети, 
двајцата од с. Нераште, сега со непознато место на 
живеење во Данска. 

Се повикуваат тужените Нафи Изаир Беџети 
и Сали Изаир Беџети, двајцата од с. Нераште, да 
се јават во судот или достават точна адреса во рок 
од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот 
на овој рок судот, преку Центарот за социјални ра-
боти во Тетово, на тужените ќе им постави привре-
мен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1963/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за развод на брак, во смисла на-член 53 од Зако-
нот за бракот на СРМ,' по тужбата на тужителот 
Шабани Абдула од с. Копанце, против тужената 
Шабани, родена Метоска Накије, со непозната ад-
реса. . . 

Се повикува тужената Шабани Накије да се 
јави во судот, да достави точна адреса и да одреди 
полномошник кој ќе ја застапува по овој предмет 
“во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По 
истекот на овој рок, судот ќе и постави привремен 
старател преку Центарот за социјални работи — 
Тетово. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 213/85, 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка 
по предлог на 'предлагачот Идризи Меџит од с. 
Г. Седларце, за докажување на смртта на лицето 
Идризи Веби, порано од с. Г. Седларце. 

Се повикува лицето Идризи Веби од с. Г. Сед-
ларце, како и секој друг кој знае за неговиот ж и -
вот, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во 
рок од 15 дена. По истекот на овој рок, ако исти-
от не се јави, ќе се ,докаже неговата смрт. . 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 126/85. 

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка 
по предлог на предлагачот Душан Јовановски од 
с. Сиричино, за прогласување на умрен на лицето 
Симјановски Давид, порано од с. Сиричино. 

Се повикува лицето Симјановски^ Давид, како 
и секој друг кој знае за неговиот живот, да се ја-
ви во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена. 
По истекот на овој рок, ако не се јави никој, ќе се 
утврди смртта. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, Р. бр. 120/85. 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води пос-
тапка за сопственост по тужбата на тужителот Рус-
теми Азбиов Орхан од Тетово, против тужената 
Софтиќ вд. Спасенова Стамена од Тетово, сега со 
непозната адреса. 

Бидејќи тужената' Софтиќ Стамена, сева живее 
надвор од Тетово со непозната адреса, се повикува 
во рок од 30 дена да се јави во судот,^ да достави 
адреса или овласти полномошник кој ќе ја заста-
пува во оваа постапка до нејзиното окончување. 
Во спротивно, по истекот на овој рок, судот преку 
центарот за социјални работи Тетово ќе и постави 
привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 305/85. 

Пред овој суд се води спор за сопственост од 
страна на тужителот Муртезани Алирами од с. Ж е -
ровјане, против тужениот Муртезани Ејуп и др. од 
с. Жеровјане. Вредност на спорот 30.000 динари. 

Се повикува тужениот Муртезани Ејуп од с. Ж е -
ровјане во рок од 30 дена да се јави во Општин-
скиот суд во Тетово или во определениот рок да 
одреди свој полномошник. Во спротивно, доколку не 
се јави, судот ќе му постави привремен старател 
кој ќе се грижи за неговите права и интереси во 
постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 84/85. 

Пред овој суд се води спор за сопственост и 
владеење по тужбата на тужителите Божиновски 
Никола и др. од с. Брвеница против тужените Јов-
чевски Никола и др. од с. Брвеница. Вредноста на 
спорот 30.000 динари. 

Бидејќи тужениот Милосија Апостоловски од 
с. Брвеница се наоѓа со непозната адреса во Гер-
манија, се моли истиот во рок од 30 дена да се ја-
ви во судот или да определи свој полномошник кој 
ќе се грижи за неговите права и интереси во пос-. 
тапќата. Во спротивно, судот ќе му постави привре-
мен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1254/84. 

Пред Општинскиот суд во Тетово е заведен 
предмет за исполнување на договор по тужбата на 
Идризи Мехмед од село Палатица, против тужени-
от Гавровски Миле од село Сиричино, кој сега е 
во Белград со непозната адреса. 

Се повикува тужениот Гавровски Миле, сега 
со непозната адреса, да се јави во Општинскиот 
суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето 
на огласот во „Службен весник на СРМ“ или да 
постави свој полномошник. Доколку тоа не го сто-
ри во определениот рок, на истиот ќе му се постави 
привремен старател кој ќе ги застапува неговите 
интереси. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П . бр. 1 7 9 6 / 8 4 . 

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ 

Пред Општинскиот суд во Кочани е заведена 
постапка за развод на брак по тужбата на тужи-
телката Силвана Андонова од Кочани, против ту-
жениот Ноје 'Андонов од с. Г. Подлог. Вредност на 
спорот 4.000 динари. 

Тужениот Ноје Андонов сега се наоѓа на при-
времена работа во Јужноафричка Унија ' во гра-
дот Јоханесбург и е со непозната адреса. 

Се повикува во рок од 30 дена по објавувањето 
на огласот да се јави во судот или да, определи 
свој полномошник. Во спротивно, по истекот на овој 
рок, ќе му биде поставен привремен застапник. 

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 14/85. 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ И-СКОПЈЕ 

Пред Општинскиот суд Скопје П-Скопје во тек 
е постапката по предлог на предлагачите Николов-
ски Александар од Скопје, ул. „Димо Хаџи Димов-1 

бр. 187-а, и Петковски Благоја, на истата адреса, 
против Караџоски Душан од Скопје, на истата ад-
реса, за замена за давање согласност за доградба 
на семејна станбена зграда, што се наоѓа на ул. 
.,Димо Хаџи Димов“ бр. 187-а, Скопје. 

Како противник се јавува и лицето Стана Ива-
новиќ, со непозната адреса на живеење. Судот ис-
тата ја повикува од рок од 30 дена од денот на об-
јавувањето на огласот д,а се јави во судот. Во сп-
ротивно, судот ќе и постави привремен старател кој 
ќе ги застапува нејзините права и интереси. 

Од Општинскиот суд Скопје П-Скопје, ВПС, 
бр. 26/85 -
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни 

следните загубени документи 
'Свидетелство за II одделение на име Ацо К а -

феџиоски, Прилеп. (3351) 
Свидетелство од I до IV година и диплома на 

име Зејнула Касуми, Куманово. (3352) 
Свидетелство од I до IV година на име Агим 

Зулфиу а, Куманово. (3353) 
'Свидетелство за II година на име Будимир 

Поповски, Куманово. (3354) 
'Свидетелство за I година на име Јанкулоски 

Мире, с. Црешево, М. Брод. (3355) 
Свидетелство за II година на име Панова Ни-

колина, Градско, Т. Велес. (3356) 
Работна книшка на име Јаховиќ Заим, Титов 

Велес. (3357) 
'Свидетелство за III година ,на име Божинова 

Стојка, Струмица. (3358) 
Свидетелство за I година на (име Васка Тасе-

ва, Штип. (3359) 
Свидетелство на име Ванче (Мишев, Штип. 

/ Здравствена легитимација на име Дејан Стој-
ков, Штип. (3361) 

Свидетелство на име Петровски Љупчо, Дел-
чево. (3362) 

Свидетелство за VIII одделение на име Никол-
чо Јакимовски, Кочани. (3363) 

(Свидетелство на име Миодраг Делиќ, Скопје. 
Свидетелство за I и II година на име Незибе 

Ајдини, Куманово. (3365) 
(Свидетелство за IV клас на име Јагода Крс-

тевска, Куманово. (3366) 
Диплома на име Ваид Сулејмани, Куманово. 
Свидетелство за IV одделение на име Иванов-

ска Пена, е. Градец, Крива Паланка. (3368) 
Работна (книшка на име, Др аги Петковски, Кри-

ва Паланка. (3369) 
(Свидетелство за VIII одделение на име Хрис-

това Вецка, Титов Велес. (3370) 
Свидетелство за VIII одделение на име Јачев 

Таќи, Титов Велес. (3371) 
Свидетелство з а И и III година на име Сте-

фанова Милка, Титов Велес. (3372) 
Свидетелство на име Соња В анчевска, Титов 

Веле,с. (3373) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ќемал 

Адеми, Тетово. (3374) 
Свидетелство за I година на име Шефки Се-

лами, Тетово. (3375) 
Свидетелство за VIII одделение на име Ирена 

Кела, Тетово. (3376) 
Свидетелство за VIII одделение на име Сена 

Назлије, Тетово. (3377) 
Здравствена легитимација на име Ванде Му-

рати, Тетово. (3378) 
Свидетелство за VIII одделение на име Бу јре-

ммн Ибраими, Тетово. (3397) 
Здравствена легитимација на име Фердо Ил-

јази, Тетово. (3380) 
Здравствена легитимација на име Садете На-

ими, Тетово. (3381) 
Свидетелство за I година на име Наџмје Еби-

би, Тетово. (3382) 
Свидетелство за IV одделение на име Амија 

Сејфуловиќ, Тетово. (3383) 
Свидетелство за VIII одделение на име Вахид 

Адеми, Тетово. (3384) 
Свидетелство за II година на (име Синбие Ру-

шити, Тетово. . (3385) 
Книшка на име Лазам Алиу, Тетово. (3386) 
Свидетелство за I година на име Тодоровски 

Среќко, с. Вратница, Тетово. (3387) 
Свидетелство за VIII одделение на име Џева-

ир Мемеди, Тетово. (3388) 
Свидетелство за I година на име Емурати Ми-

сими, Тетово. (3389) 
Свидетелство за I година на име Басри Дер-

виши, Тетово. (3390) 

Работна книшка на име Петре Димоски, Те-
тово. (3391) 

Лична карта н а име Мустафа Садет, Тетово. 
Свидетелство за IV година на име Невзат Ша-

бани, Гостивар (3393) 
Книшка на име Шпека Адеми, Гостивар. (3394) 
Свидетелство за IV одделение н а име Напиша 

Бајрами, Гостивар. (3395) 
Диплома на име Милисав Николиќ, Кочани. 
Свидетелство на име Никола Панов, Кочани. 
Свидетелство на име Вера (Спасовска, Кочани. -
Свидетелство на име Арсова Цена, Кочани. 
'Свидетелство за И и III година на име Сне-

жана Тодоеиеска, Кочани. (3400) 
(Свидетелство на име Димче Пандуроски, Ко-

чани. - (3401) 
Свидетелство за II година на име Метода Мир-

чев, Кочани. (3402) 
Свидетелство на име ^Гордана Митева, Кочани. 
Свидетелство з а I клас на име Билјана Нико-

лова, Кочани. (3404) 
Свидетелство за I клас на име Миле Коста-

динов, Кочани. (3405) 
Здравствена легитимација на име Павлина Ко-

чевац, Радовиш. (3406) 
Воена книшка на име Милорад Ибишевиќ, 

Скопје. (3407) 
Воена книшка на име Рушид Рамадани, Ско-

пје. (3408) 
Воена книшка на име Милчо Петровски, Ско-

пје. (3409) 
Диплома на име Кенан Исмаили, Куманово. 
(Свидетелство на име Гордана Величковска, 

Куманово. (3411) 
Свидетелство за VIII одделение на име Владо 

Миј алков ски, Кратово. (3412) 
Здравствена легитимација на име Ачеродин 

Илјази, Тетово. (3413) 
Здравствена легитимација на име, Рама Еми-

ни, Тетово. - (3414) 
'Свидетелство за VIII одделение на име Џема-

ил Ибрахими, Тетово. (3415) 
Свидетелство за I година на име Добре Мар-

коски, Тетово. (3416) 
Работна книшка на име Коца Стојаноска, Те-

тово. (3417) 
'Свидетелство за VIII одделение на име Иљо 

Кузманоски, Тетово. (3418) 
Свидетелство на име Валентина Ангеловска, 

Гостивар. (3420) 
(Свидетелство за II година на (име Рихен Алиу, 

Гостивар. (3421) 
Свидетелство за II година на име Цане Тео-

филосии, Гостивар. (3422) 
Здравствена легитимација на име Ј орданчо 

Гуров, Штип. (3423) 
Свидетелство за I и II година на име Тодор-

ка Тасевска, Штип. (3424) 
Свидетелство за I и II клас на ,име Снежана 

Стојанова, Штип. (3425) 
Здравствена легитимација на име Невенка Ве-

личковска, Штип. (3426) 
Свидетелство за V одделение на име Слободан 

Ѓоргиевски, Пробиштип. (3427) 
Воена книшка на име Смаил Мартиновиќ, Ско-

пје. (3428) 
'Свидетелство на име Феми Лимани, Ѓорче Пет-

,ров, Скопје. 7 (3429) 
1Овидетелство за I и II го,дина на име Митра 

Бабковска, Прилеп. (3430) 
Свидетелство за I година на име Стефанка 

ѓорѓиева, Прилеп. - (3431) 
Свидетелство на име Каролина Зероска, При-

леп. (3432) 
Лична карта на име Никола Шишкоски, При-

леп. (3433) 
Работна книшка на име Ирфан Арапоски, 

Прилеп. (3434) 
Свидетелство за, I година на име Менче Јо -

вановска, Прилеп. (3435) 
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Диплома на imе Ахмед Шабановиќ, Куманово. 
Работна книшка на име Ариф Усеносkи, Ох-

рид. (3437) 
Свидетелство за V I I I одделение на име Бран-

ко Палитов, Титов Велес. (3438) 
Свидетелство на име Драган Трајков, Титов 

Велес. - (3439) 
Свидетелство од I до III година на име Зирап 

Алии, Тетово. (3440) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Фериде Рустеми, Тетово. (3441) 
'ОБИД ете лете о за I и I I I година на име Сулеј-

ман Салији, Тетово. (3442) 
Свидетелство за V I I I одделение на име Љуп-

чо Митевски, Тетово. (3443) 
Здравствана лештммацјиа на име Ша,хсине 

Асани, Тетово. (3444) 
(Свидетелство за IV година на име Садудин 

Илсами, Тетово. (3445) 
Свидетелство на име Катица Маној ловена, Гос-

тивар. (344,6) 
Свидетелство за II година на (име Перо Михај-

лоски, Гостивар. (3447) 
Свидетелство' за I и III година на име Љупчо 

Андријески, Гостивар. (3448) 
Свидетелство за II /година на ,име Крсто Тр-

пески, Гостивар. (3449) 
С в и д е т е л с т в о . з а ј година на име Петре Смил-

е с к и , Гостивар. (3450) 
Свидетелство за II година на име Људмила 

Стојаноска, Гостивар. (3451) 
Свидетелство' за V I I I од,деление на име Иса 

Садики, Гостивар.^ (3452) 
Здравствена легитимација на име Трајанка 

Арсова, Штип. (3453) 
Свидетелство за V I I I 'одделение на име Дими-

тар Винсаиоски, Штип. , (3454) 
Свидетелство на име Миле Манов, Штип. (3455) 
Свидетелство на (име Тони ѓорѓиев, Штип. 
Диплома на име Слободанчо Коцев, Штип. 
Работна (книшка на име Ивановски Јован, Са-

са, Делчево. (3458) 
Свидетелство на ,име Вера Митева, Кочани. 
Ученичка книшка на име Киро Илиев, Коча-

,ни. (3460) 
Свидетелство за II година н а име Љупчо Цвет-

ков, Кочани. (3461) 
(Свидетелство на име Петрова ,Марионка, Ви-

ница. (3462) 
Здравствена легитимација на име Драганчо Ла-

заров, Драгобраште, Виница. (3463) 
Свидетелство на име Величков Благојчо, Ко-

чани. ' (3464) 
Ученничка книшка на име 'Белина Анастасова, 

с. Блатец, Виница. (3465) 
Свидетелство на име Розета Данчева, с.' Бла-

тец, Виница. (3466) 
Здравствена легитимација на име Миле Анак-

иев , Виница. (3467) 
Свидетелство за VI одделение на име Павли-

на Ѓоргиева, Пробиштип. (3468) 
Воена книшка на име Мустафа Мустафов, 

Скопје. (3469) 
Свидетелство на име Весна Гилева, Битола. 
Свидетелство на име Роза Недева, Прилеп. 
'Свидетелство за I година на име, Татјана Цвет-

коска, Прилеп. ^ (3472) 
'Свидетелство од, I до IV година на име Аднан 

Бајрами, Куманово. (3473) 
(Свидетелство' од I до IV година на име Зеим 

Фејзули, Кум,аново. (3474) 
Свидетелство' за I 'година на име Станка Илиќ, 

Куманово. (3475) 
Свидетелство за I годиш а на име Сашо' Стој-

чевски, Куманово. (3476) 
Свидетелство' за I година на име Ристовски 

Миле, Крива Паланка. (3477) 
Ученичка ,книшка на име Јовановски Златко, 

Титов Велес. (3478) 
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Зд,-рав стоена легитимација на име Цамоеиќ Ха-
зир, с. Оризари, Титов Велес. (3479) 

Свидетелство за IV одделение на име Нијази 
Исеини, Тетово. ' (3480) 

- Свидетелство за VII одделе,ние на име Даш-
мир Сулејмани, Тетово'! (3481) 

Здравствена легитимација на име' Саљин Де-
мири, Тетово. (3482) 

Свидетелство за III година на име Марјан НИ-
К,ОЛОВСКИ, Гостивар. (3483) 

Свидетелство на име Гордана Гаврилоска, Гос-
тивар. (3484) 

Свидетелство на име Анита Наумоска, Гости-
вар. (3485) 

Свидетелство за I клас на име Војдин ,Имери, 
Гостивар. (3486) 

Свидетелство' за I година на име Мирчевски 
Стефан, Бигла. (3487) 

Свидетелство за I клас на име Гордана Пав-
ловиќ, ,Радовиш. (3488) 

Св,идетелство за III година на име Маријан 
Перчиниќ Скопје. (3490) 

Свидетелство за II година на име Мирјана Си-
миќ, Скопје. (3491) 

Свидетелство за I година на име Снежана Пет-
рушевска, Скопје. (3492) 

Воена книшка на (име Дишоски Киро, Скопје. 
Воена книшка на име Владимир Србов, Ско-

пје. (3494) 
Свидетелство за III година на име Лидија 

Млабдиевиќ, 'С,копје. (3495) 
Воен,а книшка н,а име Мехмед Рахмани, Ско-

пје. (3496) 
Учничка книшка на име Митко1 Ристов, При-

леп. (3497) 
Лична карта на име Стево Димоски, Прилеп. 
Ученичка книшка на име Тони Ристев, При-

леп. ^ (3499) 
Свидетелство' на име Марика Толова, Прилеп. 
Ученичка книшка на име Тони Ристов, При-

леп. (3501) 
'Свидетелство на (име Вељо (Петоски, Прилеп. 
Свидетелство за V и VI од,деление на име Па-

на Пешковска, Прилеп. (3503) 
Броена книшка на име Деља л Иљази, Кума-

ново. ^ (3504) 
Здравствена легитимација на име Живко 

Брајковски, Куманово. (3505) 
Свидетелство' за II година на име Малина Пав-

ловска, Куманово. (3506) 
Свидетелство од, I до IV година и диплома на 

име Басри Исени, Куманово. (3507) 
Свидетелство на име Бобан Ефремовски, Ку-

маново. (3508) 
Здравствена легитимација на име Реџие Аде-

ми, Куманово. (3509) 
Свидетелство' од I до IV година на симе Ели-

забета Д-одев.ска, Куманово. (3510) 
Свидетелство за I година на име Гор-ан Стој.а-

новски, Куманово. (3511) 
Свидетелства од I до III година на име Славе 

Адеми, Куманово. - (3512) 
Свидетелство за IV одделение на име Паунка 

Манасов а, Кратово. (3513) 
Свидетелство за I клас на име Донев-ски Ди-

ме, Крива Паланка. (3514) 
Свидетелство за IV одделение “на име Јанку-

лоска Петра, М. Брод. (3516) 
Свидетелство за V I I I одделение на име Цуте 

Димитриоски, Македонски Брод. 3517) 
Свидетелство за III година н а име крајчевски 

Горанчо, Титов Велес. (3518) 
Свидетелство за I година на име Јосифова Ја -

готка, Титов Велес. (3519) 
Свидетелство на име Стојановски Љупчо, Ти-

тов Велес. (3520) 
(Свидетелство- за I и II година на име Светла-

на Кузмановска, Титов Велес. (3521) 
Свидетелство за V и VI одделение на име 

Ружди Камбери, Тетово. (3522) 
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'Свидетелство за VI одделение на име Хисен 
Селими, Тетово. (3523) 

Свидетелство за VI одделение на име Ибраим 
Серани, Тетово. (3523) 

Лична .карта на име Аниф Љута, Тетово. (3524) 
Здравствена легитимација на име Мубејла Јо -

нузи, Тетово. (3526) 
Свидетелство за V и VI одделение на име Ис-

мета Бајрами, Тетово. (3526) 
'Свидетелство за II (година на име Џевџет Ј а -

купи, Тетово^ (3527) 
'Свидетелство за V одделение на име Музафер 

Рамани, Тетово. (3528) 
(Свидетелство на име Аднан Хасани, Тетово. 
'Свидетелство .од I до III година на име Мар-

јан Савиќ, Тетово. (3530) 
Лична карта на име Зуди Јусуфи, Тетово. 
Личеа карта на име Драган Милески, Тетово. 
Свидетелство за IV одделение на име Халил 

Ајдин, Гостивар. (3533) 
'Свидетелство за I и III година на име Зорица 

Копас, Гостивар. (3534) 
Свидетелство з-а I и III година на име Дурм-

иш Илјази, Гостивар. (3535) 
Свидетелство за III година на име Рахим Зи-

бери, Гостив,ар. (3536) 
Свидетелство за II година на име Димитрија 

Петрески, Гостивар. (3537) 
Свидетелство за II година на име Шабан Са -

лиу, Гостивар. (3538) 
Свидетелство' на име Јлдз Души, Гостивар. 
Свидетелство на име Абдураман Незири, Гос-

тивар. (3540) 
'Свидетелство за II година на име Ивица Ј а -

ковлевски, Гостивар. (3541) 
'Свидетелство за I и II година на име Африм 

Исени, Гостивар. (3542) 
(Свидетелство за II година на име Соња Димит-

роека, Гостивар. (3543) 
Свидетелство за III (година к а име Антонио 

Ѓоргиевски, Гостивар. ' (3544) 
Свидетелство' за II година на име Тонче Ива-

носки, Гостивар. (3545) 
Свидетелство од I до IV година на име Насир 

Рустеми, Гостивар. (3546) 
Свидетелство за VIII одделение на име Исма-

ил Нухији, Гостивар. (3547) 
Свидетелство за IV година на име Тони ,Став-

ров, Штип. (3548) 
Свидетелство за II година на име Сузана 

Касмоска, Берово. (3549) 
Свидетелство на име Владо Ѓуров, Радовиш 
Свидетелство на име Гроздана Стефанова, Ра -

довиш. (3551) 
'Свидетелство за VIII одделение на име Тра-

јанка Стојанова, Струмица. (3552) 
Свидетелство на име Невена Цветановска, 

Скопје. (3553) 
Свидетелство на име Љупчо Андонов, Скопје. 
Воена книшка на име Џемаил Ибиши, Скопје. 
Свидетелство за I и III година на име Добре 

Пешевски, Скопје. (3556) 
- Свидетелство за I година на име Сузана Ар ан-

ѓеловиќ, Скопје. (3557) 
'Свидетелство 'за III година на име Валентина 

Ѓуриќ, Скопје. (3558) 
Свидетелство за III година на име Павле Се-

куловски, Скопје. (3560) 
Свидетелство за VIII одделение на име Борче 

Трајкоски, Прилеп. (3560) 
Свидетелство за VIII одделение на име Вера 

Илиќ, Прилеп. (3561) 
Ученичка книшка на име Горан Јанкоски, 

Прилеп. (3562) 
'Свидетелство з а II година на име Изабела Ми-

хај лоска, Прилеп. (3563) 
(Свидетелство на (име Бранко Ристески, При-

леп. , (3564) 
'Свидетелство за I година на име Макфире 

Сејдаи, Куманово. (3566) 

'Свидетелство за И година на име Бранкица 
Младеновска, ,Куманово. “ (3567) 

Свидетелство за III година на име Фатиме 
Кадриу, ,куманово. (3568) 

Свидетелство за II /година на (име Флорие И,с-
маили, Куманово. - (3569) 

'Свидетелство за I година ,на име Соња Ско-
рупан, куманово. (3570) 

.усничка книшка од- I и II клас на име лиле 
В аси леоска, .тесен. (7705) 

ѓаоогна книшка на име Стела Пеџиновока, Би-
тола. (7706) 

Лична карта на име Александар Ристиќ, Прилеп. 
Раоопна книшка на име Стојанка Секулоска, При-

леп. (7708) 
Лична карта на име Јованка Цветкоска, Прилеп. 
Здравствена легитимација на име Драга Димеска, 

Пр,илеп. (7710) 
Свидетелств,о за VIII одделение на име Владо 

Илиевски, прилеп. (7711) 
Здравствена легитимација на име Тања М,иланов-

ска, Ку,мано,во. (7712) 
Здравствена легитимација ,на име Живко Јанев-

ски, куманово. (7713) 
Диплома (на име ,Нурзељедин Имери, Куманово. 
Свидетелство за II клас на ,име Фатимир Сулеј-

мани, Куманово. (7715) 
Лична карта на име Бари Шабани, Куманово. 
Здравст,вена легитимација на име Елизабет Мус-

лије, Куманово. ^ (7717) 
Здравствена легитимац,ија на име Ана Пане,вска, 

Куманово. (7718) 
Здравствена легитимација на име Владанка Кос-

товска, Кумано,во. (7719) 
Здр,авствена легитимација на име Стојанка Тасев-

ска, Куманово. (7720) 
Здравст,вена легитимација на име Соња Младе-

новска, Куманово. (7721) 
Здравствена легитимација на ,име Ивица Анчев-

ски, Куманово. (7722) 
Здравствен,а легитимација на име Еју,п Дајути, 

Куманово. (7723) 
Здравствена легитимација на име Сафет Бе,к, Ја-

ревски, Кумано,во. (7724) 
Здрав,стве,на легитимација на име Стојанка Ива-

нова, Куманово. (7725) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Муадин Манути, Тетово. (7165) 
Здравствена легитимација на име Бу јар Ха-

дил, Тетово. . (7166) 
Лична карта на име Рамадан Јаку,пи, Тетово. 
Здравствена легитимација на ,име Јован Илиев. 
Здравствена легитимација на име Калина Кос-

това, Штип. (7171) 
Здравствена легитимација на име Јулфидан 

Габерова, Штип. (71 '72) 
Свидетелство за I година на име Сузана Гроз-

данова, Штип. (7173) 
Воена книшка на име Петар Саковски, Берово. 
Свидетелство за VIII одделение на име Сафе-

дин Пајазити, Ѓ. Петров. (7175) 
Свидетелство за IV одделение на име Рама-

дан Ферачки, Прилеп. (7176) 
Свидетелство за IV ода л ение на име Велика 

Ризеска, (7177) 
Свидетелство од I до I I I година на име Славе 

Ташковски, Прилеп. (7178) 
Свидетелство за VIII одделение на име Тра-

јанка Боцеска, Прилеп. (7179) 
Здравствена легитимација на име Виолета Пет-

рушевска, Кума,ново. (7180) 
Здравствена легитимација на име Валентина 

Додевска, Куманово. (7181) 
Здравствена легитимација на име Марика Сте-

фановска, Куманово. ' (7182) 
Здравствена легитимација на име Зоран Ми-

хајловски, Куманово. (7183) 
Здравствена легитимација на име Драган Де-

ковски, Куманово. (7184) 
Здравствена легитимација на име Милош Јо-

вановски, Куманово. (7185) 
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