
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 30 март 1977 
С к о п ј е 

Број 12 Год. ХХХIII 

Претплатата за 1977 година изне-
сува 380 динари. Овој број чини 
13 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

106. 
Врз основа на член 22 од Законот за извршува-

ње на Републичкиот буџет за 1977 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 44/76), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ШТО СЕ 
ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1977 

ГОДИНА 

1. Средствата утврдени со Републичкиот буџет 
за 1977 година за изградба и опремување на објекти 
што се од општ интерес за Републиката во вку-
пен износ од 100.000.000 динари се распределуваат на 
следниве корисници и намени: 

1) Македонски народен 
театар 22.400.000 дин. 
— за изградба на згра-

дата на Оперско-ба-
летскиот театар 20.000.000 

— за изградба на Ви-
соката музичка шко-
ла 2.400.000 

2) Општа заедница на об-
разованието 
— за изградба на учи-

лишен простор за 
средните училишта 5.000.000 дин. 

3) Републички секретари-
јат за внатрешни ра-
боти 
— за изградба и опре-

мување на Средното 
училиште за внат-
решни работи 2.000.000 дин. 

4) Републичка конферен-
ција на ССММ 
— за изработка на про-

ект за изградба 
на младинско-сту-
дентско летовалиште 1.000.000 дин. 

5) За изградба на спомен-
домови на културата 20.120.000 дин. 
— на општината Би-

тола 4.280.000 
— на. општината При-

леп 720.000 
— на општината Кума-

ново 6.440.000 
— на општината Гости-

вар 2.300.000 
— на општината Ки-

чево 870.000 
— на општината Ресен 1.070.000 
— на општината Ко-

чани 3.080.000 
— на општината Дел-

чево 400.000 

— на општината Про-
биштип 

— на општината Ма-
кедонски Брод 

6) За изградба на регио-
нални архиви 
— на општината Битола 
— на општината Охрид 

7) За изградба на депо-
з и т и библиотеки и на-
бавка на библиобуси 
— на општината Штип 
— на општината Битола 
— за набавка на биб-

лиобуси 
8) Републички секретари-

јат за здравство и со-
цијална политика 
— за доградба и адап-

тација на работни 
простории на Ги-
неколошко-акушер-
ската клиника 

9) За изградба на објекти 
за физичка култура 

10) Извршен совет на Соб-
ранието на Социјалис-
тичка Република Ма-
кедонија 
— за изградба на ра-

ботни простории за 
републичката управа 

11) Централен комитет на 
Сојузот на комунистите 
на Македонија 
— за изградба и адап-

тација на работни 
простории 

630.000 

330.000 

750.000 
2.500.000 

1.300.000 
1.300.000 

400.000 

3.250.000 дин. 

3.000.000 дин. 

3.000.000 дин. 

7.500.000 дин. 

32.000.000 дин. 

730.000 дин. 

2. Износите на средствата од претходната точ-
ка ќе ги преведува Републичкиот секретаријат за 
финансии, според динамиката на извршувањето на 
работите и приливот на средствата на Републич-
киот буџет. 

3. Средствата распределени на корисниците од 
точката 1, потточките 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 9 од оваа од-
лука ќе се користат како учество на Републиката. 

4. Неискористените средства по оваа одлука, 
ќе се пренесат за користење во наредната година. 

5. Распоредот на средствата од точката 1, пот-
точка 9 од оваа одлука, по одделни корисници и 
намени ќе го изврши Комитетот за физичка кул-
тура. 

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

Бр. 12-624/1 
9 март 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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107. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја за-
конитоста на алинејата 1 на делот III од член 1 на 
Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за 
органите на управата на општината Битола бр. 
01-2976/1, донесена од Собранието на општината Би-
тола на седницата од 25 септември 1974 година, по 
јавната расправа одржана на 20 октомври 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ПОНИШТУВА алинејата 1 на делот III од 
член 1 на Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за органите на управата на општината 
Битола бр. 01-2976/1, донесена од Собранието на 
општината Битола на седницата од 25 септември 
1974 година („Службен гласник на општината Би-
тола" бр. 22/74). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во „Службен гласник на општината 
Битола". 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решението У. бр. 123/75 од 24 
јуни 1976 година поведе постапка за оценување за-
конитоста на алинејата 1 на делот III од член 1 на 
одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, за-
тоа што основано се постави прашањето за нејзи-
ната согласност со членот 2 од Законот за органите 
за водење на постапката по прекршоците („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 36/74). 

4. Во текот на претходната постапка и на јав-
ната расправа Судот утврди дека со членот 1 од 
оспорената одлука е определено да се измени чле-
нот 2 од постојната Одлука за органите на управа-
та на општината Битола. Според изменетиот член 
2 на оваа одлука работите на управата во рамките 
на правата и должностите на општината ги врши и 
службата за прекршоци која се вбројува во остана-
тите органи на управата. Судот исто така утврди 
дека на ист начин статусот на службата за прекр-
шоци беше определен и во алинејата 1 на делот 
IV од член 2 од Одлуката за органите на управата 
на општината Битола, со таа разлика што по нејзи-
ната измена одредбата за службата за прекршоци 
е изместена во друг дел на членот 2 од оваа одлу-
ка. Судот утврди дека основните прашања за ка-
рактерот и организацијата на органите што ја во-
дат постапката по прекршоци се уредени со За-
конот за органите за водење на постапката по пре-
кршоците („Службен весник на СРМ" бр. 36/73). 
Согласно членот 2 од овој закон општинскиот су-
дија за прекршоци и Републичкиот совет за пре-
кршоци се посебни органи на општината односно 
на Републиката кои во вршењето на функцијата се 
независни и самостојни во одлучувањето. Собрание-
то на општината, според ставот 2 на член 8 од зако-
нот, го определува бројот на судиите за прекршоци 
и определува еден од нив за раководител на орга-
нот. Понатаму, според ставот 1 на член 25 од истиот 
закон, во делокругот на општинскиот орган за пре-
кршоци односно на Републичкиот совет за прекр-
шоци спаѓаат работите во врска со организирањето 
на внатрешното работење, грижата работите во ор-
ханот и статистичката служба да се вршат уредно и 
навреме, а правата и должностите на старешина на 
орган на управа, ако со овој закон не е поинаку опре-
делено, според ставот 2 на означениот член од за-
конот, ги врши раководителот на општинскиот ор-
ган за прекршоци односно претседателот на Репуб-
личкиот совет за прекршоци. 

Со оглед на тоа што со оспорената алинеја 1 
на делот III на член 1 од Одлуката за измени и до-
полненија на Одлуката за- органите на управата 
службата за прекршоци е вброена во групата на ос-
танатите органи на управата, што значи и опреде-
лување на статусот на органот за прекршоци како 
орган на управата, а не како посебен орган на оп-
штината, Судот утврди дека означената одредба од 
одлуката не е во согласност со членот 2 од Законот 
за органите за водење на постапка по прекршоците. 

На основа изнесеното Судот одлучи како со 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 123/75 
20 октомври 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

108. 

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 
уставноста и законитоста на Табеларниот преглед 
на работните места, бројот на извршителите, пот-
ребната квалификација, односно стручна подго-
товка, потребниот стаж во струката и бројот на бо-
довите во ООЗТ Фабрика за шеќер „4 Ноември" во 
Битола во состав на Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Пелагонија" во Битола, донесен на со-
бирот на работниците во означената основна орга-
низација на здружениот труд одржан на 31 март 
1976 година, по јавната расправа одржана на 29 
декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА Табеларниот преглед на работ-
ните места, бројот на извршителите, потребната 
квалификација, односно стручна подготовка, пот-
ребниот стаж во струката и бројот на бодовите во 
ООЗТ Фабрика за шеќер „4 Ноември" во Битола во 
состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пе-
лагонија" во Битола, донесен на собирот на работ-
ниците во означената основна организација на здру-
жениот труд одржан на 31 март 1976 година, во де-
лот во кој се определени бодовите за работните 
места. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основната организација на здружен 
труд Фабрика за шеќер „4 Ноември" во Битола во 
состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пе-
лагонија" во Битола на начинот определен за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружен труд во Битола 
му поднесе предлог на Уставниот суд на Македони-
ја за оценување уставноста и законитоста на та-
беларниот преглед означен во точката 1 на оваа 
одлука. Според наводите во предлогот оспорениот 
табеларен преглед не бил во согласност со членот 5 
од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работ-
ниците во здружениот труд затоа што се примену-
вал во практика, а не бил усвоен со потребното мно-
зинство на работници предвидено во овој член од 
законот. Така, во записникот што бил поднесен ка-
ко доказ во работниот спор поведен пред Основ-
ниот суд на здружен труд во Битола било наведено 
дека на собирот на работниците одржан на 31 март 
1976 година за усвојување на предлогот на оспоре-
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ниот табеларен преглед во целина од вкупно врабо-
тените 356 работници гласале 102 работници а за 
усвојување, на делот од табеларниот преглед кој се 
однесувал на намалување на раководните работни 
места од 17 на 3 гласале само 56 работници, против 
гласале 46 работници, или вкупно гласале 102 ра-
ботници. Понатаму во предлогот е наведено дека оспо-
рениот табеларен преглед по својата содржина бил 
истовремено и акт за систематизација на работните 
места и акт за распределба на средствата за лични 
доходи, а според мислењето изнесено во предлогот 
овој акт не можел да служи и за распределба на 
средствата за лични доходи затоа што во него не 
биле утврдени основи и мерила со кои ќе се утвр-
дува работниот придонес на секој работник. 

Во одговорот примен од Основната организација 
на здружениот труд Фабрика за шеќер „4 Ноември" 
во Битола е наведено дека предлогот на Основниот 
суд на здружен труд во Битола е неоснован затоа 
што тргнувал од неточни и непотполни констатации. 
Тој суд, во работниот спор поведен пред него, како и 
при поднесувањето на предлогот пред Уставниот 
суд, фактичната положба ја утврдил само врз осно-
ва на записникот од одржаниот собир на работни-
ците на 31 март 1976 година, без да се впушти во из-
ведувањето на други докази битни во конкретниот 
случај. Според наводите во одговорот податоците 
изнесени во записникот не одговарале на вистинска-
та состојба на резултатите од извршеното гласање, 
затоа што по одржувањето на собирот писмени из-
јави за прифаќање на табеларниот преглед, како во 
целина така и во поглед на раководните работни ме-
ста, од 345 вработени кои биле во можност да дадат 
писмени изјави, потпишале 316, а само 29 работници 
не потпишале вакви изјави. Во одговорот е наве-
дено и тоа дека оспорениот табеларен преглед бил 
составен дел и конкретна примена на Самоуправ-
ната спогодба за заедничките основи и мерила за 
распределба на средствата за лични доходи, од 26 
јануари 1976 година, склучена меѓу основните орга-
низации на здружен труд во состав на Земјодел-
ско-индустрискиот комбинат „Пелаѓонија" во Би-
тола. 

4. Врз основа на писмените прилози и доказите 
поднесени на јавната расправа Судот утврди дека 
оспорениот табеларен преглед е составен дел на Са-
моуправната спогодба за заедничките основи и ме-
рила за распределба на средствата за лични доходи, 
склучена на 26 јануари 1976 година меѓу сите ос-
новни организации на здружен труд во состав на 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија" 
во Битола. Во членот 2 од оваа самоуправна спогод-
ба е определено дека основните организации потпис-
ници на спогодбата, поаѓајќи од своите услови и 
специфичности, со свои самоуправни спогодби по-
блиску ќе ги утврдат основите и мерилата за стек-
нување и распоредување на доходот и распредел-
бата на средствата за лични доходи. Меѓутоа, Су-
дот утврди дека оспорениот табеларен преглед, кој, 
според одговорот на Фабриката за шеќер „4 Ноем-
ври" во Битола, треба да претставува конкретизаци-
ја на означената самоуправна спогодба, не содржи 
основи и мерила за утврдување ниту на претпоста-
вениот (стартни основи), ниту на реализираниот 
труд на секој работник одделно, туку во него лич-
ните доходи на работниците се утврдени во фиксни 
износи на бодови, а за некои работни места (сезон-
ските работни места) не се определени ни бодовите. 

Во членот 22 од Уставот на СР Македонија е 
- определено на секој работник, во согласност со на-

челото на распределба според трудот и со порастот 
на продуктивноста на неговиот и на вкупниот оп-
штествен труд и со начелото на солидарноста на 
работниците во здружениот труд да му припаѓа од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд личен доход за задоволување на неговите лич-
ни, заеднички и општи општествени потреби, според 
резултатите од неговиот труд и неговиот личен при-

донес што со својот тековен и минат труд го дал во 
зголемувањето на доходот на основната организа-
ција. Според ставот 1 на член 23 од Уставот работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд утврдуваат основи и мерила за распределба на 
средствата за лични доходи, а со ставот 3 на член 
42 од Законот за меѓусебните односи на работниците 
во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ" бр. 
22/73) е определено основите и мерилата да бидат 
однапред предвидени. Исто така и според ставот 1 
на член 127 од Законот за здружениот труд („Служ-
бен лист на СФРЈ" бр. 53/76) работнициве во основ-
ната организација се должни да ги утврдат основи-
те и мерилата за распределба на средствата за лич-
ни доходи. 

Со оглед на тоа што врз основа на оспорениот 
табеларен преглед се врши распределбата на сред-
ствата за лични доходи, а тој не содржи ниту ос-
нови ниту мерила за утврдување на претпоставе-
ниот, како и на реализираниот труд на секој работ-
ник одделно, Судот оцени дека тој, во делот во кој 
се определени бодовите за работните места, не е во 
согласност со означените уставни и законски од-
редби. 

5. Во врска со постапката во која е донесен ос-
порениот табеларен преглед Судот утврди дека на 
собирот на работниците одржан на 31 март 1976 го-
дина, на кој овој преглед се разгледувал и усвоју-
вал, записникот бил неуредно и непотполно воден. 
Од таквиот непотполн записник, Судот утврди дека 
само во поглед на утврдувањето бројот на раковод-
ните работни места немало потребно мнозинство на 
работниците. Така, за утврдување на 3 раководни 
работни места, од 356 вработени во фабриката, гла-
сале 56 работници, а за утврдување на 17 раковод-
ни работни места гласале 46 работници. Потоа Су-
дот утврди дека во записникот стои констатација 
според која за усвојување на систематизацијата во 
целина гласале сите работници. На крајот Судот 
утврди дека по одржаниот собир на работниците од 
31 март 1976 година, повеќе од две третини од вкуп-
но вработените во фабриката потпишале писмени 
изјави за прифаќање на оспорениот табеларен пре-
глед. 

Согласно ставот 3 на член 5 од сојузниот Закон 
за меѓусебните односи на работниците во здружени-
от труд, предлогот на самоуправната спогодба за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд го утврдуваат работниците со мнозинство гла-
сови од вкупниот број на работниците во основната 
организација, а согласно ставот 4 на овој член, 
самоуправната спогодба за меѓусебните односи во 
здружениот труд се смета за склучена кога две тре-
тини од вкупниот број на работниците во основната 
организација ќе дадат писмена изјава со која ги 
прифаќаат правата и обврските утврдени со пред-
логот на самоуправната спогодба. Имајќи ја пред-
вид постапката во која е донесен оспорениот табе-
ларен преглед, Судот смета дека таа постапка бит-
но не ја повредува одредбата на членот 5 од означе-
ниот закон, затоа што неспорно беше утврдено дека 
повеќе од две третини од вкупно вработените во 
фабриката потпишале писмени изјави за неговото 
прифаќање, со што, според мислењето на Судот, се 
отстранети недостатоците и пропустите сторени на 
собирот на работниците од 31 март 1976 година во 
поглед на потребното мнозинство на работници за 
утврдување предлогот на табеларниот преглед. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во точ-
ката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 103/76 
29 декември 1976 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПР/ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ПРОБИШТИП 

164. 
Врз основа на член 29 став 1 точка 5 од Самоу-

правната спогодба за основање на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Пробиштип, а во врска со член 26 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен 
весник на СРМ", бр. 5/74), Собранието на Општин-
ската заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Пробиштип, на заедничка седница на 
Соборот на делегатите на работниците — корисници 
на услугите и Соборот на делегатите на работници-
те од организациите на здружен труд во здравството 
— даватели на услугите, одржана на 30 декември 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИТЕ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 
НАДВОР ОД РАБОТЕН ОДНОС, ОСИГУРЕНИ ПО 
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 
Придонесите за здравствено осигурување во по-

стојан месечен износ за 1977 година се плаќаат и 
тоа: 

1. за учениците во стопанството односно -за 
учениците во училиштата за квалификувани ра-
ботници, за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, учи-
лиштето или кај приватниот работодавец — во из-
нос од 45,00 динари, за несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

2. за лицата на доброволна практика (волонте-
ри) што немаат личен доход ако работат со полно 
работно време — 100,00 динари; 

3. за лицата кои се наоѓаат на предвој пичка 
обука (логорување) 40,00 динари; 

4. за лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции, кои по прописите за инвалидско оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност — 80,00 динари; 

5. за лица кои учествуваат во организирани јав-
ни работни акции, ако на тие работи работат нај-
малку 6 часа дневно — 80,00 динари; 

6. за уживателите на постојана државна помош, 
дадена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот совет, 
во износ од 80,00 динари; 

7. за учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата — 45,00 ди-
нари; 

8. за лицата кои учествуваат на организирани 
јавни работни акции — 45,00 динари; 

9. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука — 45,00 динари; 

10. за лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана или на цивилната 
заштита — 45,00 динари; 

11. за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита — 45,00 динари; 

12. посебниот придонес за членовите на потес-
ното семејство кои живеат на подрачјето на СР 
Македонија, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита кај странскиот носител на здрав-
ственото осигурување, се утврдува во постојан ме-
сечен износ од 80,00 динари по член на семејството; 

ВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
Ј 

13. за иселениците — повратници, што се насе-
лени на територијата на СРМ, редовно пријавени 
кај надлежниот завод за вработување по член 13 
став 1 точка 10 од законот, во износ од 80,00 динари; 

14. за носителите на илинденска споменица кои 
не уживаат илинденска пензија — 45,00 динари; 

15. за лицата што привремено се вон работен 
однос додека се пријавуваат ка ј надлежниот завод 
за вработување по член 13 точка 8 и 9 од Зако-
нот за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствената заштита, а кои не стек-
нале право на материјално обезбедување, во износ 
од 80,00 динари; 

16. За лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги организира 
Заводот за вработување на работниците, во износ 
од 45,00 динари; 

17. за лицата кои организацијата пред засновање 
на работен однос со нив ги упати како свои сти-
пендијанти за практична работа во друга организа-
ција заради стручно оспособување, ако за тоа вре-
ме примаат стипендија, во износ од 80,00 динари; 

18. за лицата на школување, стручно усовршу-
вање или постдипломски студии, кои поради тоа го 
раскинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија — 80,00 динари; 

19. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги упатил за-
водот за вработување на работниците, во износ од 
40,00 динари; 

20. за брачните другари, односно родители оси-
гурени по член 21 од Законот за здравственото оси-
гурување и задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението — 80,00 динари; 

21. за југословенските државјани кои согласно 
постојните прописи се упатени во странство зара-
ди учење, односно здобивање со практика — 80,00 
динари; 

22. за лицата — странски државјани за време на 
школување — стручно усовршување или на пост-
дипломски студии во Југославија, кои поради тоа 
го прекинале работниот однос, ако за тоа време 
примаат стипендија, во износ од 80,00 динари; 

23. за членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на 
осигуреникот не му престанал работниот однос во 
работната организација за време на издржувањето 
на казната, во износ од 80,00 динари; 

24. за членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа ца отслужување на воениот рок во 
ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претход-
ното осигурување, во износ од 80,00 динари. 

Член 2 
Обврзници за уплатување на придонесот се: 
— за осигурениците под точка 1, 2, 17, 18, 19 и 

од 21 заклучно со точка 24, работните организации 
во кои осигуреникот работел односно работи или 
прима стипендија, 

— за лицата под точка 3, 4 и 5, како и под точ-
ка 7 заклучно со 11, организаторот на спроведување 
и изведување на акциите, односно работите, 

— за лицата под точка 6 и 14 — Извршниот 
совет на СРМ, 

— за лицата под точка 12 — самите осигуре-
ници вработени во странство или членовите на 
нивните семејства, 

— за лицата под точка 13, 15, 16 и 20 — заво-
дот за вработување. 

Член 3 
Придонесите за лицата опфатени со оваа одлу-

ка се пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 
Доколку придонесите се утврдуваат за време 

покусо од еден месец, за секој календарски ден во 
соодветниот период ќе се плаќа по 1/30 од опреде-
лениот месечен износ на придонесот. 



30 март 1977 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 12 - Стр. 221 

Член 4 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи досегашната одлука бр. 01-10/1 од 8. 
јануари 1975 година, објавена во „Службен весник 
на СРМ", бр. 18/75 година, од 21 мај 1975 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-384/1 
30 декември 1976 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 

165. 

Врз основа на член 36 од Законот за здравст-
вено осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 21/71), член 17 став 3 од Законот 
за самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРМ", бр. 5/74) и член 27 став 1 точка 2 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурување 
— Пробиштип, Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување — 
Пробиштип, на седницата на Соборот на делегатите 
работници — корисници на услугите, одржана на 
30 декември 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ТРО-
ШОЦИТЕ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-

НАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Заради порационално и економично користење 

на средствата наменети за здравствена заштита, со 
Оваа одлука се определуваат видовите на здравстве-
ните услуги при чие користење осигурените лица 
на Заедницата задолжително учествуваат во подне-
сувањето на трошоците, како и височината на тоа 
учество. 

Член 2 
Оваа одлука се применува на осигурените лица 

на Заедницата кои се осигурени по одредбите на 
Статутот и Законот за здравственото осигурување и 
задолжителните видови на здравствената заштита 
на населението. 

Осигурените лица од претходниот став не уче-
ствуваат во трошоците при користењето на здрав-
ствените услуги кои имаат карактер на задолжи-
телни видови на здравствена заштита и здравстве-
ните услуги предизвикани со несреќа на работа и 
професионални заболувања предвидени со Законот 
и Статутот на Заедницата. 

Член 3 
Осигурените лица учествуваат во поднесувањето 

на трошоците за: ' 
1. здравствените услуги укажани со цел за хи-

руршки корекции на вродените недостатоци и де-
формации или слични на нив, настанати пред здо-
бивање на својство на осигурено лице — со 60%; 

2. здравствените услуги укажани со цел за ес-
тетска, корекција на одделни делови на телото, ес-
тетски операции на носот, ушните школки, лицето, 
дојките, операција на брадавица и слично — со 
100'% од вкупната вредност, освен кога корекцијата 
е потребна за премавнување функционални и пси-
хички пречки — психичка надградба и оштетување 
предизвикани не по вина на осигуреникот. 

За случаите кои треба да се ослободат од уче-
ство во трошоците по оваа точка треба да се приба-
ви мислење од Лекарската комисија на оваа заед-
ница; 

3. сите здравствени услуги, абортуси за кои не 
постои апсолутна медицинска индикација — 70%; 

4. за сите извршени здравствени услуги предиз-
викани во пијана состојба и тепачка, како и соо-
браќајни незгоди во пијана состојба и употреба на 
брза помош во врска со тоа, се партиципира 100% од 
цената на услугата и ова се наплатува од причини-
телот на штетата; 

5. за незадолжителна имунизација, од вкупниот 
износ на трошоците — 60%; 

6. обични чевли (член 4, став 4) — 40%; 
7. ортопедски чевли (член 10) — 40%; 
8. нараквици — 40%; 
9. сите видови гумени чорапи, освен на осигу-

рените лица од женскиот пол кога носат протези 
на долните екстремитети — 50%; 

10. кожни капи — 50%; 
11. ортопедски влошки — 40%; 
12. корсети и мидери — 40%; 
13. затеги, суспензориуми и појаси — 40%; 
14. сите видови очни помагала (чл. 29) — 40%; 
15. привремени и имедијатни протези — 50%; 
16. вештачка дојка (чл. 22, став 1, точка 8) — 

100%; 
17. перика поради болест за осигурени жени 

(член 22, став 1, точка 7) — 80%; 
18. слушни помагала — 40%; 
19. апарати за говор — 40%; 
20. заботехничка помош и други забнопротетич-

ки средства — 30%; 
21. протези за горни и долни екстремитети 

(вештачки раце со дланки, функционални продол-
жетоци и непоставени должни нараквици), како и 
протези на долните екстремитети (со навлака за 
поткинат дел), кога потребата за овие протези нас-
танала пред здобивање својство на осигурено лице 
(чл. 4, став 1, 2, 3 и 5) - 30%. 

Член 4 
Осигурените лица се ослободени од учество во 

трошоците, ако во целост ги исполнуваат претход-
ните услови на осигуреник за следните помагала: 

1. протези за горни и долни екстремитети (веш-
тачки раце и нозе); 

2. инвалидски колички дадени во употреба; 
3. стапови или патерици; 
4. сите видови санитарни справи. 

Член 5 
Како трошоци во смисла на оваа одлука се под-

разбираат: услугите, помагалата и санитарните спра-
ви утврдени со договор меѓу Заедницата и здрав-
ствената работна организација, односно Заедницата 
и работната организација која го испорачува пома-
галото и санитарните справи. 

Член 6 
Осигурените лица го плаќаат утврдениот дел на 

учество со оваа одлука на организацијата која ќе 
ја изврши услугата, односно која ќе го испорача 
помагалото и во случај кога таа организација не 
склучила договор со Заедницата на осигуреното ли-
це, а има регулирани договорни обврски со под-
рачната заедница на здравството и здравственото 
осигурување. 

Член 7 
Осигурените лица не учествуваат во трошоците 

за поправка на помагалата кога на таква поправка 
имаат право согласно правилникот. 

Член 8 
Во поднесувањето на трошоците предвидени со 

оваа одлука не учествуваат осигурените лица — 
деца до навршени 20 години, а ако се на редовно 
школување — до пропишаното редовно школување, 
а најмногу до 26 годишна возраст и лица на кои 
потребата од сите видови на помагала настапила 
како последица на несреќа на работа и професио-
нално заболување и лица постари од 65 годишна 
возраст. 
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Член 9 
Со примената на оваа одлука престанува да ва-

жи Одлуката за учество на осигурените лица во 
трошоците при користењето на здравствената за-
штита, бр. 01-123/1 од 7 април 1975 година, објавена 
во „Службен весник на СРМ", бр. 18 од.21 мај 1975 
година. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното обја-

вување во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-385/1 
30 декември 1976 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 

166. 
Врз основа на член 37, 49 и 50 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71), член 18 став 3 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 27 
став 1 точка 2 од Самоуправната спогодба за осно-
вање на Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Пробиштип, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Пробиштип, на сед-
ницата на Соборот на делегатите на работниците — 
корисници на услугите, одржана на 30 декември 
1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-
ПИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВА-
ЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПА-
ТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВР-
СКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА ВО 1977 ГОДИНА 

Член 1 
При остварувањето на здравствената заштита 

во друго место надвор од подрачјето на Заедни-
цата за здравството и здравственото осигурување, 
осигурените лица имаат право да ги користат сред-
ствата на јавниот сообраќај и тоа: автобус во пат-
ничкиот и втора класа воз во железничкиот соо-
браќај. 

За извршеното патување на начин одреден од 
претходниот став, на име трошоци за патување на 
осигуреното лице се исплатува износ во височи-
на на стварните трошоци. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за исхрана и сме-

стување за време на патување и престој во друго 
место во врска со остварувањето на здравствената 
заштита изнесува: 

— 60 динари на подрачјето на СРМ, 
— 80 динари ако се упатува во друга република 

или покраина, а во рамките на СФРЈ. 
За деца до 15 годишна возраст се исплатува 

50% од износите определени во претходниот став. 

Член 3 
Надоместокот од член 2 на оваа одлука се ис-

платува во полн износ ако патувањето и престојот 
трае подолго од 12 часа, а помалку од 24 часа. 

Ако патувањето трае помалку од 12 часа, а по-
долго од 8 часа тогаш се исплатува 50% од износот 
на член 2 од оваа одлука. 

Кога патувањето и престојот трае помалку од 
8 часа, надоместокот на трошоци за исхрана и сме-
стување не се исплатува, 

Член 4 
Со денот на применувањето на оваа одлука пре-

станува да важи Одлуката за надоместок на пат-
ните трошоци и трошоците за исхрана и сместување 
на осигурените лица за време на патувањето и пре-
стојот во друго место во врска со остварувањето на 
здравствената заштита, бр. 01-79/1 од 26 февруари 
1976 година. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-386/1 
30 декември 1976 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 

167. 
Врз основа на член 51 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението, член 178 став 
3 од Законот за самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување и член 
27 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Пробиштип, на седницата на Собо-
рот на делегатите на работниците — корисници на 
услугите, одржана на 30 декември 1976 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА 

ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

Член 1 
На осигурениците кои здравствено се осигурени 

со закон и самоуправните општи акти на Општин-
ската заедница, им припаѓа право на помош и спре-
ма за секое новородено дете, и тоа: 

1. на осигуреник — жена, 
2. на осигуреник — маж, во случај на породу-

вање на неговата брачна другарка која е осигурена 
како член на неговото семејство, 

3. на осигуреник, во случај на породување на 
било кое женско лице кое е осигурено како член на 
неговото семејство. 

Помош за ,новородено дете припаѓа и во случај 
на породување на женско лице на семејството на 
кое му е обезбедена здравствена заштита поради 
тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување од-
носно дослужување на воениот рок. 

Помош за спрема за секое новородено дете при-
паѓа и: 

1. за дете родено во рок од 300 дена од денот на 
смртта на осигуреникот односно од денот на раз-
водот на бракот со осигуреникот од кого се изведува 
тоа право, 

2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, 
ако татковството е утврдено врз основа на призна-
ние или со правосилна судска пресуда, 

3. за усвоено дете на возраст од 6 месеци на жи-
вот, ако за тоа дете претходно не е исплатена по-
мош. 

Член 2 
Височината на помошта за спрема за секое но-

вородено дете изнесува 200 динари. 

Член 3 
Со примената на оваа одлука престанува да 

важи Одлуката за височината на износот на помо-
шта за спрема на секое новородено дете, бр. 01-12/1 
од 8 јануари 1975 година, објавена во „Службен вес-
ник на СРМ", бр. 18 од 21 мај 1975 година, 
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Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното обја-

рување во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-387/1 
30 декември 1976 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 

168. 

Врз основа на член 52 од Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 18 став 3 од Зако-
нот за самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 5/74), а во врска со член 27 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото осигу-
рување, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Проби-
штип, на седницата на Соборот на делегатите на ра-
ботниците — корисници на услугите, одржана на 
30 декември 1976 година, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ПО-
ГРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ И ПОСМРТНАТА ПОМОШ 

НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува висината, условите 

за стекнување и начинот на остварувањето право-
то на надоместок на погребните трошоци и посмрт-
ната помош во случај на смрт на осигуреници на 
подрачјето на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Пробиштип. 

Член 2 
Надоместокот на име погребни трошоци се утвр-

дува во износ: 
— од 1.400 динари, во случај на смрт на осигу-

рено лице постаро од 14 години; 
— од 1.100 динари, во случај на смрт на осигу-

рено лице на возраст од 7 до 14 годишна возраст; 
— од 800 динари, во случај на смрт на осигуре-

но лице на возраст од 1 до 7 години, и 
— 500 динари, во случај на смрт на осигурено 

лице до едногодишна возраст. 

Член 3 
Надоместокот на погребните трошоци на осигу-

реното лице умрено и закопано надвор од местото 
на постојаното живеење се определува и исплату-
ва во височината на надоместокот определен според 
местото на закопот, ако е тоа за корисникот попо-
волно. 

Член 4 
Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-

рено лице умрено за време на престој во странство 
се определува во височина на неопходно погребните 
трошоци за закоп во земјата во која осигуреното 
лице умрело. 

Височината на неопходните трошоци за закоп 
од претходниот став ја оценува надлежниот орган 
на Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мис-
лење за тоа од дипломатско-конзуларното претстав-
ништво на СФРЈ во таа земја. 

Член 5 
На членовите на семејствата на умрениот оси-

гуреник им припаѓа посмртна помош во едноме-
сечен износ, под условите и износите предвидени во 
Статутот. 

Член 6 
Надоместокот на погребните трошоци се испла-

тува на лицата кои го извршиле закопот на осигу-
реното лице врз основа на изводот од матичната 
книга на умрените и здравствената легитимација 
на умреното осигурено лице. 

Посмртната помош, во случај на смрт на осигу-
реникот, се исплаќа на најстариот член на семејст-
вото којшто го издржувал осигуреникот до неговата 
смрт. 

Член 7 
Барањето за исплата на надоместокот на по-

гребните трошоци стасува на денот на смртта на 
осигуреното лице. 

Член 8 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за висината на надоместо-
кот на погребните трошоци и посмртната помош на 
осигурените лица за 1976 година, бр. 01-80/1 од 26 
февруари 1976 година. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното об-

јавување во. „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-388/1 
30 декември 1976 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 

169. 

Врз основа на член 29 став 1 точка 3 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Пробиштип, а во врска со член 9 став 1 али-
неја 6 од Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), Собрание-
то на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Пробиштип, на заед-
ничка седница на Соборот на делегатите корисници 
на услугите — работници и Соборот на делегатите 
даватели на услугите, одржана на 28 јануари 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИС-
ТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАН-

СТВО ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување за 1977 година се определува во височина 
од 7,50% од бруто личниот доход и другите прима-
ња, во која се содржани: 

— стапка на придонесот за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита — од 2,90%, 

— стапка на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување — од 
4,60%. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено осигуру-

вање во случај несреќа при работа и заболување од 
професионални болести се утврдува во висина од 
0,50% од определената основица. 

Основица за пресметување на придонесот од 
претходниот став претставува: 

1. за организации на здружен труд од обла-
ста на стопанството, како и основните организации 
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на здружен труд регистрирани како установи кои 
во Номенклатурата за распоредување на стопански-
те и другите организации и државните органи, по 
дејности се распоредени во областите од 1 до 8 — 
остварениот доход намален за пресметаните и дого-
ворните обврски, освен данокот на доход; 

2. за другите самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, општествено-политички ор-
ганизации и здруженија и други работни заедници 
што не се организирани како организации на здру-
жен труд кои во своето работење не остваруваат до-
ход, а кои се регистрирани во областите од 9 и 0 од 
Номенклатурата за распоредување на стопанските 
и другите организации и државните органи по деј-
ности — бруто личниот доход на вработените. 

Член 3 
Посебниот придонес за користење на здравстве-

на заштита во странство се определува по стапка 
во износ од 30% од нето личните доходи, односно од 
основицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се рас-
пределува по видови на правата, сразмерно на стап-
ките односно тарифата на придонесот определен во 
член 1 на оваа одлука. 

Член 4 
Стапките на придонесот за здравствено осигуру-

вање на СИЗ за вработување, за паричен надомес-
ток на привремено невработените лица и на ужива-
телите на пензија се определуваат во висина од 12% 
од исплатениот надоместок. 

За лица пријавени во СИЗ за вработување, ос-
новицата за пресметување на придонесот за здрав-
ствено осигурување ја сочинува просечниот износ 
на име паричен надоместок на привремено невра-
ботените лица во време за кое се плаќа придонес за 
здравствено осигурување. 

АКО во времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да се 
определи на начин утврден со претходниот став, би-
дејќи не се исплаќа надоместок на привремено не-
вработени лица, како основица за пресметување на 
придонесот служи основицата по која последен пат 
е пресметан придонесот за здравствено осигуру-
вање. 

Член 5 
За лица кои работат по договор за дело ќе 

се плаќа придонес за здравствено осигурување за 
случај несреќа на работа по стапка од 0,70% од ис-
платениот надоместок. 

Член 6 
Доколку со Законот за здравственото осигурување 

и задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението (во натамошниот текст: Законот) и 
другите општи акти на Општинската заедница ос-
новицата за пресметување на придонесите е опре-
делена во нето износ, придонесите за здравствено 
осигурување се пресметуваат и се плаќаат по стап-
ки, односно според тарифата пресметана за приме-
на на нето личниот доход односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучително се пресметуваат 
и се плаќаат во нето износ, како и во случаи кога 
во личниот доход не се содржани сите придонеси 
од личниот доход или истите се плаќаат по дру-
ги стапки по кои придонесот се пресметува и се 
плаќа за поголем број работници вработени во ра-
ботните организации. 

Член 7 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен 

согласно член 105 од Законот при уплатата на при-
донесите за здравствено осигурување и посебниот 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство на самиот налог-уплатница да даде спе-

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

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата согласно со 
одредбите на став 1 на овој член, службата однос-
но поштата нема да го прими налогот-уплатницата 
во смисла на член 38 од Законот за Службата на 
општественото книговодство. 

Член 8 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќаат об-

врзниците на начин утврден со закон, со Статутот 
на Општинската заедница и другите општи акти. 

Член 9 
Со денот на примената на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за стапките и тарифата на 
придонесите за здравственото осигурување и стап-
ките на посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство за 1975 и 1976 година, 
бр. 01-9/1 од 8. 1. 1975 година, и бр. 01-75/1 од 26. 2. 
1976 година, објавени во „Службен весник на СРМ", 
бр. 18/75 година. 

Член 10 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1. 1. 1977 година. 

Бр. 02-31/1 
28 јануари 1977 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 

170. 

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18 
став 2 и член 26 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а 
во врска со член 30 став 1 точка I од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Проби-
штип, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите на земјоделците-корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците од организа-
циите на здружен труд во здравството — даватели 
на услугите, одржана на 28 јануари 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА 

Член 1 
Важноста на Одлуката за утврдување висината 

на придонесот за здравствено осигурување на зем-
јоделците, бр. 01-78/1 од 26. 2. 1976 година, објавена 
во „Службен весник на СРМ", бр. 43/76, се продол-
жува и за 1977 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното обја-

вување во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-32/1 
28 јануари 1977 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 
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171. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 18 

став 2 и член 26 од Законот за самоуправните инте-
ресни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРМ", бр. 5/74), а 
во врска со член 28 стаЕ 1 точка 4 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на Општинска заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Про-
биштип, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Проби-
штип, на седницата на Соборот на земјоделците — 
корисници на услугите, одржана на 28 јануари 1977 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНАТА СТАПКА ЗА ПОКРИ-
ВАЊЕ НА ЗАГУБАТА ЗАКЛУЧНО СО 31 ДЕКЕМ-
ВРИ 1975 ГОДИНА, НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛ-

СКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Важноста на Одлуката за дополнителна стапка 

за покривање на загубата заклучно со 31 декември 
1975 година, на фондот за земјоделско осигурување 
бр. 01-132/1 од 3 април 1976 година, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 43/76 година, се про-
должува и за 1977 година. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со нејзиното обја-

вување во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-33/1 
28 јануари 1977 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 

172. 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ", бр. 5/74) и член 29 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Пробиштип, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Пробиштип, 
на заедничка седница на Соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите и Соборот на 
делегатите на работниците од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржана на 
28 јануари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУ-
ВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ОСНОВ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМОС-
ТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ, САМОСТОЈНИТЕ УГОС-
ТИТЕЛИ, ПРЕВОЗНИЦИ, АДВОКАТИ, СВЕШТЕ-

НИЦИ И КОЛПОРТЕРИ 

Член 1 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравственото осигурување и оства-
рување на правата по основ на здравственото оси-
гурување на самостојните занаетчии, самостојните 
угостители, превозници и адвокати, служи даноч-
ната основица (личниот доход) од самостојно врше-
ње на стопанска дејност утврдена за претходната 
година, со тоа што таа основица се смета како акон-
тација за тековната година. 

За самостојните занаетчии, самостојните угос-
тители, превозници и адвокати на кои не им се 
утврдува даночната основица, а данокот го пла-
ќаат во годишен паушален износ, како основица за 
пресметување и плаќање на придонесот за здрав-
ствено осигурување служи годишниот паушален из-
нос на данокот од самостојно вршење на стопан-
ската дејност во тековната година, со тоа што осно-
вицата на придонесот за здравствено осигурување 
не може да изнесува помалку од минималниот ли-
чен доход во Републиката утврден со посебни про-
писи за тековната година. 

Член 2 
Ако даночната основица (личниот доход) од са-

мостојна занаетчиска дејност, угостителска дејност, 
превозничка дејност и адвокатската дејност е утвр-
дена за дел од календарската година, основицата на 
осигурувањето се утврдува според таа даночна ос-
новица (личен доход). 

Ако даночната основица (личниот доход) од 
самостојна занаетчиска, угостителска дејност, пре-
возничка и адвокатска дејност не е утврдена, како 
основица за плаќање на придонесот и определува-
ње на правата по основ на здравствено осигурува-
ње привремено ќе се смета најниската основица на 
осигурување по член 1 став 2 од оваа одлука, со 
тоа што конечното утврдување на основицата на 
осигурување ќе се изврши кога ќе се утврди да-
ночната основица (личниот доход) од самостојното 
вршење на дејноста. 

Член 3 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравствено осигурување и за оства-
рување правата по основ на здравствено осигурување 
на свештениците и колпортерите ќе служат утвр-
дените основици со Договорот за пензиско-инвалид-
ското осигурување. 

Член 4 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за определување 
основица за пресметување и плаќање на придонесот 
и за остварување на правата по основ на здравст-
веното осигурување на самостојните занаетчии и 
самостојните угостители, бр. 01-239/1 од 17 септем-
ври 1974 година („Службен весник на СРМ", бр. 
18/75). 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-34 
31 јануари 1977 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 

173. 

Врз основа на член 29 став 1 точка 4 од Само-
управната спогодба за основање на Општинска за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Пробиштип, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Пробиштип, на заедничката седница на Собо-
рот на делегатите на работниците — корисници на 
услугите и Соборот на делегатите на работниците 
од организациите на здружениот труд во здрав-
ството — даватели на услугите, одржана на 28 ја-
нуари 1977 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕ-

НИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1977 
ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување и за утврдување на правата од 
здравственото осигурување за лица вработени ка ј 
приватните работодавци за кои со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението не е утврдена 
основица за придонес. 

Член 2 
За вработените лица кај приватните работодав-

ци основицата ја сочинува личниот доход договорен 
меѓу работодавецот и работникот, но не помалку 
од следните износи: 

— за неквалификувани работници 
— за полуквалификувани работ-

ници 
— за квалификувани работници 
— за висококвалификувани работ-

ници 

1.600,00 динари, 

1.850,00 динари, 
2.100,00 динари, 

2.350,00 динари. 

Член 3 
За ученици во стопанството, односно ученици на 

училиштата за квалификувани работници, за кои 
покрај училишната настава се изведува и практич-
на настава во работната организација или кај при-
ватниот работодавец е наградата што ја прима но 
не помалку од следните износи: 

за прва година 
за втора година 
за трета година 

150,00 динари, 
250,00 динари, 
350,00 динари. 

Член 4 
За домашните помошнички основицата ја сочи-

нува личниот доход договорен меѓу работодавецот 
и домашната помошничка, но не помалку од ми-
нималниот личен доход утврден со посебни пропи-
си за тековната година. 

Член 5 
Доколку основиците утврдени во член 2 од оваа 

одлука се под минималниот личен доход, основици-
те ќе се утврдат во височина на минималниот личен 
доход утврден со посебни прописи за тековната 
година. 

Член 6 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување осно-
вица за пресметување и плаќање на придонесот за 
здравственото осигурување на лица вработени ка ј 
приватни работодавци за 1975 година, бр. 01-125/1 
од 7 април 1975 година („Службен весник на СРМ", 
бр. 18/75). 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 02-35/1 
28 јануари 1977 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 

174. 

Врз основа на член 19 од Законот за здравст-
вено осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71), член 1 од Договорот за 
спроведување на задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението на СР Македонија 
во периодот од 1976—1980 година и член 26 од Са-
моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Пробиштип, на заедничка седница на три-
те собори на делегатите, одржана на 28 јануари 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

Член 1 -о 
Задолжителните видови на здравствената заш-

тита на населението се прошируваат со опфатот на 
корисниците на целосна здравствена заштита на 
лица до 20 годишна возраст и на лица над 65 го-
дишна возраст, согласно Договорот за основите на 
Општествениот план на општествено-економскиот 
развој на СРМ за периодот од 1976—1980 година за 
проширување и спроведување на задолжителните 
видови на здравствената заштита на населението. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1977 година. 

Бр. 06-365/1 
28 јануари 1977 година 

Пробиштип 
Претседател, 

инж. Никола Стојановски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ - ТЕТОВО 

175. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 25 став 1 точ-
ка 1 од Самоуправната спогодба за основање Оп-
штинска самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Тетово, Соб-
ранието на Општинската заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Тетово, на заед-
ничката седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на ден 17 септември 1976 година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТ-

ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -
ТЕТОВО 

I 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување - Тетово (во натамошниот 
текст: Заедница) е самоуправна интересна заедница 
во областа на здравството и здравственото осигуру-
вање основана од работниците во основните орга-
низации на здружениот труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници, работните луѓе во ра-
ботните заедници во државните органи, општестве-
но-политичките организации и во другите работни 
заедници што не се организирани како организации 
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на здружениот труд, работниците вработени од дру-
ги лица, работните луѓе кои вршат занаетчиска, 
угостителска и друга самостојна дејност, корисници-
те на пензии (во натамошниот текст: работници), 
од работните луѓе кои вршат земјоделска дејност со 
средства за работа над кои постои право на сопст-
веност (во натамошниот текст: земјоделци) и од ра-
ботниците во организациите на здружениот труд 
што вршат здравствена дејност, од подрачјето на 
општината Тетово. 

Член 2 
Заедницата е основана за подрачјето на општи-

на Тетово. 

Член 3 
Седиштето на Заедницата е во Тетово. 

Член 4 
Заедницата е правно лице со права, обврски и 

одговорности што ги има врз основа на Уставот, 
Законот, Самоуправната спогодба за основање на 
Заедницата и овој статут. 

Член 5 
Заедницата има свој печат и штембил. 
На печатот на Заедницата кружно е испишан 

текстот: Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Тетово, а во среди-
ната хоризонтално — Тетово. 

На штембилот е испишан истиот текст како и 
на печатот со дополнување на број и датум. 

Член 6 
Дејноста на Заедницата е од посебен општест-

вен интерес. 
Заедницата ја врши својата дејност во соглас-

ност со Законот, Самоуправната спогодба за осно-
вање на Заедницата, овој статут и други прописи. 

Член 7 
Во Заедницата, работниците и земјоделците, кои 

во областа на здравството и здравственото осигуру-
вање остваруваат свои лични и заеднички потреби 
и интереси врз начелата на заемност и солидарност 
(корисници на услуги) и работниците во организа-
циите на здружениот труд што вршат здравствена 
дејност (даватели на услуги), здружуваат труд и 
средства, остваруваат слободна размена на трудот 
и рамноправно и заеднички одлучуваат по праша-
њата од заеднички интерес. 

Член 8 
Во Заедницата корисниците на услугите здру-

жуваат средства заради обезбедување, остварување 
на правата од здравствената заштита и другите пра-
ва од здравственото осигурување утврдени со за-
кон, Самоуправната спогодба за основање на Заед-
ницата и овој статут, за себе и за членовите на 
своите семејства. 

Средствата за остварувањето на правата од 
здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување се обезбедуваат со при-
донесите од обврзниците на придонесите определе-
ни со закон, со учество на општествено-политички-
ти заедници и со други приходи. 

Член 9 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување се остваруваат 
на товар на средствата на Заедницата, во соглас-
ност со закон, овој статут и другите самоуправни 
општи акти на Заедницата. 

Во остварувањето на определени видови здрав-
ствена заштита осигурените лица учествуваат во 
поднесувањето на трошоците, ако е тоа предвидено 
со овој статут или друг самоуправен општ акт на 
Заедницата. 

Член 10 
Во Заедницата определени права од здравстве-

ната заштита и здравственото осигурување оства-
руваат и работниците вработени во странство, за 

себе и за членовите на своите семејства како и дру-
ги здравствено неосигурени лица, во согласност со 
Законот и меѓународните договори. 

Член 11 
Корисниците на услугите и давателите на услу-

1ите како основачи на Заедницата управуваат со 
работите на Заедницата преку делегациите и деле-
гатите што ги избираат во органите на управува-
њето на Заедницата. 

Член И 
Во вршењето на својата дејност, Заедницата со-

работува со другите самоуправни интересни заедни-
ци, со општествено-политичките заедници и орга-
низации и другите самоуправни организации и за-
едници. 

И 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ДРУГИ ПРАВА ОД 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 13 
Во Заедницата, лицата што врз основа на За-

кон се задолжително здравствено осигурени (оси-
гурени лица) ги остваруваат правата од здравстве-
ната заштита и другите права од здравственото оси-
гурување утврдени со Закон, Самоуправната спо-
годба за основање на Заедницата и овој статут. 

Здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување се обезбедуваат во За-
едницата на начин и под услови утврдени со За-
кон, Самоуправната спогодба за основање на За-
.едницата, овој статут и другите општи акти на 
Заедницата. 

I. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ВО ЗАЕДНИЦАТА 

1. Лица осигурени како работници 

Член 14 
Во Заедницата како работници здравствено се 

осигурени: 
1. лицата вработени со полно работно време на 

подрачјето на Заедницата како и југословенските 
организации или во домаќинствата на тие осигуре-
ници, ако седиштето на тие организации се наоѓа 
на подрачјето на Заедницата. 

2. југословенските државјани вработени во 
странство кои пред вработувањето во странство има-
ле место на живеење на подрачјето на Заедницата, 
и тоа: 

а) кај меѓународни или други организации по 
основа на меѓународен договор, ако со 4 закон или 
според меѓународна спогодба не се задолжително 
здравствено осигурени; 

б) ка ј странски работодавачи — ако се врабо-
тени со посредување на надлежниот орган за вра-
ботување и го регулирале своето осигурување пред 
одењето во странство, ако за тоа време не се задол-
жително здравствено осигурени ка ј странскиот но-
сител на здравственото осигурување; 

в) кај странски работодавачи — ако се врабо-
тени без посредување на надлежниот орган за вра-
ботување или без претходно регулирање на своето 
осигурување, ако за тоа време не се задолжително 
здравствено осигурени ка ј странскиот носител на 
здравственото осигурување. Осигурувањето се зас-
новува од денот на поднесувањето на пријава за 
осигурување, но најдоцна од денот на вработување-
то во странство; 

3. делегатите во собранијата на општествено-
политичките заедници и на нивните органи, избра-
ните лица во општествените, здружените и самоуп-
равните организации, коморите, здруженијата и сл. 
ако за вршењето на функцијата примаат постојан 
месечен надоместок; 

4. членовите на занаетчиските задруги и чле-
новите на рибарските задруги, на кои стопанската 
работа во задругата им е единствено или главно за-
нимање; 
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5. уживателите на пензии и корисниците на 
правото на професионална рехабилитација и врабо-
тување според прописите на инвалидското осигуру-
вање, како и југословенските државјани што при-
маат пензија или инвалиднина исклучиво од стран-
ски носители на осигурувањето додека престојуваат 
на подрачјето на Заедницата, ако во меѓународен 
договор не е определено поинаку; 

6. лицата на доброволна практика (волонте-
ри) што не примаат личен доход, ако работат со 
полно работно време; 

7. учениците во средни училишта за одделни 
струки за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во организацијата на здруже-
ниот труд, училиштето или ка ј приватниот работо-
давач; 

8. лицата што се привремено безработни (точ-
ка 1-4 од овој став), додека редовно се пријавуваат 
нај надлежната самоуправна интересна заедница за 
вработување, ако во таа заедница се пријавиле во 
рок од 30 дена: 

а) по престанок на вработувањето или друга 
дејност, односно по престанок на примањето на на-
доместок на личен доход на кој имаат право врз 
основа на закон или по прописи донесени врз ос-
нова на закон; 

б) по отслужувањето на воениот рок во Југо-
словенската народна армија или по престанок на 
неспособноста поради болест заради која се отпуш-
тени од воената служба; 

в) по отпуштањето од казнено-поправна устано-
ва, односно завод, ако е применета мерка за безбед-
ност со упатување во завод поради чување и ле-
кување; 

г) од денот на престанокот на доброволната 
практика (волонтери); 

9. лицата редовно пријавени кај надлежната са-
моуправна интересна заедница за вработување ако 
во таа заедница се пријавиле во рок од 60 дена: 

а) од денот на завршеното стручно оспособува-
ње или стручно школување; 

б) од денот на отслужувањето на воениот рок 
во Југословенската народна армија или од денот на 
престанокот на неспособноста поради болест зара-
ди која се отпуштени од таа воена служба, ако на 
отслужување на воениот рок стапиле во рок од 60 
дена од денот на завршеното стручно оспособување 
односно школување; 

10. иселениците повратници што се населиле на 
подрачјето на Заедницата додека редовно се прија-
вуваат кај надлежната самоуправна интересна за-
едница за вработување, ако во таа заедница се при-
јавиле во рок од 30 дена од денот на враќањето 
во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија; 

11. лицата од став 1 точка 1-4 и точката 7 од 
овој член, по престанокот на вработувањето односно 
другата дејност по основа на која се осигурени и 
тоа: 

а) додека примаат надоместок на личниот до-
ход според овој статут и прописите донесени врз 
основа на Статутот; 

б) додека примаат материјално обезбедување 
или привремен надоместок според прописите на ин-
валидското осигурување. 

Лицата од точката 8 се осигурени ако непосред-
но пред настапување на наведените околности биле 
осигурени најмалку 9 месеци непрекинато или 15 
месеци со прекин во последните 2 години. 

Член 15 
Како работници во смисла на член 14 став 1 од 

овој статут, се осигурени и лицата што се вработе-
ни со најмалку половина од полното работно вре-
ме, лицата вработени во две или повеќе организа-
ции на здружен труд со вкупно работно време од 
најмалку половина од полното работно време како 
и лицата вработени како инвалиди кои со преос-
танатата работоспособност работат онолку време 
колку одговара на нивната работна способност. 

Член 16 
Како работници се осигурени и: 
1. лицата на школување, стручно усовршување 

или постдипломски студии, кои поради тоа го пре-
кинале вработувањето, ако за тоа време примаат 
стипендија; 

2. лицата кои организацијата пред да ги вра-
боти ги упати како свои стипендисти на практична 
работа во друга организација заради стручно оспо-
собување, ако за тоа време примаат стипендија. 

Член 17 
Странските државјани на работа на подрачјето 

на Заедницата ка ј југословенски организации, од-
носно кај приватни работодавачи или по основа на 
меѓународна спогодба, се осигуруваат себеси и чле-
новите на своето семејство на здравствено осигу-
рување под исти услови како и работниците — ју-
гословенски државјани. 

2. Лица осигурени по основ на вршење на самостојна 
дејност 

Член 18 
Во Заедницата, здравствено се осигурени лица 

кои на подрачјето на Заедницата вршат самостојна 
дејност, ако таа дејност им е единствено и главно 
занимање и тоа: 

1. самостојните занаетчии, самостојните угости-
тели и превозниците во јавниот патен сообраќај, 
кои врз основа на закон вршат една од овие деј-
ности и се запишани во со закон пропишан регис-
тар, како и брачниот другар на умрен осигуреник 
што вршел самостојна дејност, кога врз основа на за-
кон ќе продолжи со водење на занаетчиски дуќан 
односно со вршење на јавен превоз преку стручен 
работоводител. 

Децата кои по смртта на самостојниот занаетчи-
ја, самостојниот угостител односно превозник во ја-
вен патен сообраќај ќе продолжат со водење на ду-
ќанот, односно ќе продолжат со вршење на прево-
зот преку стручен работоводител, ако не се здобиле 
со право на семејна пензија се осигурени како чле-
нови на семејството, ако во поглед на годините се 
осигурени како членови на семејството, ако во пог-
лед на годините на возраста, односно неспособноста 
за работа ги исполнуваат условите пропишани со 
закон и овој статут. 

Како самостојни занаетчии, самостојни угости-
тели, односно превозници осигурени се и членовите 
на семејството на самостојниот занаетчија, самостој-
ниот угостител односно превозник (брачниот другар, 
децата и родителите ако живеат со него во заед-
ничко домаќинство) што работат ка ј него, доколку 
имаат стручна подготовка потребна за работа што 
ја вршат како единствено и главно занимање. 

2. писателите, ликовните уметници, уметниците 
на применетата уметност, сценските уметници, ком-
позиторите, признаените музички уметници — изве-
дувачи, филмските уметници, преведувачите на 
научни литературни дела и артистите (уметници). 

3. лицата што вршат адвокатура и се запишани 
во именикот на адвокатите. 

4. лицата со наполнета 15-годишна возраст кои 
како членови на соодветни спортски организации се 
занимаваат со спорт. 

5. продавачите на печат (колпортери). 
6. носачите на багаж на железнички станици — 

членови на Здружението на носачите на железници 
во Македонија. 

7. други лица што вршат самостојни професио-
нални дејности во согласност со прописите за врше-
ње на самостојна дејност. 

Член 19 
Својство на осигуреник по одредбите на прет-

ходниот член се стекнува со: 
1. денот на уписот во со закон пропишаниот 

регистар на соодветната дејност; 
2. денот на запишувањето во именикот на ад-

вокатите; 
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3. денот на стекнувањето на друго својство по 
основ на кое е осигурен според одредбите од прет-
ходниот член. 

Својството на осигуреник престанува со денот 
на бришењето од регистарот на сопствената дејност, 
односно на престанокот на дејноста според која е 
осигурен. 

3. Членови на семејството на осигуреникот работник 
и лице осигурено по основ на вршење самостојна 

дејност 

Член 20 
По овој статут осигурени се и членовите на се-

мејствата на осигурениците од член 14, 15, 16 и 18 
од овој статут. 

Членовите на потесното семејство на осигурени-
ците од член 14 став 1 точка 2 под а), б) и в) се за-
должително здравствено осигурени додека престоју-
ваат во СРМ, ако здравственото осигурување не им 
е обезбедено од странскиот носител на осигурува-
њето. 

Членовите на семејството на осигурениците — 
странски државјани (член 17) се осигурени по овој 
статут додека престојуваат на територијата на СРМ. 
Здравственото осигурување на тие членови на се-
ргеј ството за .време на престојот во земјата чии др-
жавјани се, може да се обезбеди под услов на ре-
ципроцитет со меѓународен договор. 

Член 21 
Како членови на семејството на осигурениците 

— работници и осигурениците што вршат самостој-
на професионална дејност се сметаат членовите на 
потесното семејство, брачниот другар и децата на 
осигуреникот родени во брак или вон брак, посвое-
ни или деца земени на издржување, како и издр-
жувани: татко, мајка, очув, маќеа, посвоител, дедо, 
баба, татко и мајка на брачниот другар (родители 
на осигуреникот). 

Член 22 
Својството на осигурено лице — член на се-

мејството на осигуреникот се стекнува: 
— за брачниот другар — со денот на склучува-

њето на бракот; 
— за децата, родени во брак — со денот на ра-

ѓањето; 
— за децата родени вон брак — со денот на 

признавањето на татковството; 
— за посвоените деца — со денот на посвоју-

вањето; 
— за децата земени на издржување и издр-

жувани родители — со денот на исполнувањето на 
пропишаните услови. 

Член 23 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на семејството од член 20 од овој статут ако: 
1. немаат сопствени приходи; 
2. ако имаат сопствени ,приходи од еден или по-

веќе извори, но кои заедно месечно не преминуваат 
25% од минималниот личен доход на подрачјето на 
Тетово за претходната година. Како доход се сме-
та само чистиот месечен доход по одбивање на 
данокот и другите давачки. 

а) Брачен другар 

Член 24 
По одредбите на овој статут осигурени се: 
1. Брачниот другар на осигуреникот додека е со 

него во брак; 
2. Брачниот другар на умрен осигуреник кој по 

смртта на осигуреникот не се здобил со право на 
семејна пензија затоа што не навршил определени 
години на живот, ако во моментот на смртта на 
осигуреникот бил постар од 40 години (жена) однос-
но 55 години (маж). Ако брачниот другар е помлад 

од 40 години односно од 55 години го продолжува 
осигурувањето додека е редовно пријавен ка ј над-
лежната самоуправна интересна заедница за врабо-
тување, ако во таа заедница се пријавил во рок од 
90 дена од денот на смртта на осигуреникот; 

3. Разведениот брачен другар на кој со судска 
одлука му е определено издржување, ако во момен-
тот на разводот бил постар од 45 години (жена) од-
носно 60 години (маж). Брачниот другар што во мо-
ментот на разводот бил помлад од 45 години, однос-
но 60 години, го продолжува осигурувањето според 
овој статут, ако кај него постои инвалидност од I 
категорија во смисла на прописите за инвалидското 
осигурување. 

б) Деца 

Член 25 
Децата на осигуреникот и децата кои осигуре-

никот ги зел на издржување осигурени се до навр-
шувањето на 15-годишна возраст, а ако се на шко-
лување до крајот на пропишаното редовно школу-
вање, но најдоцна до наполнувањето на 26-годишна 
возраст. 

Ако децата од став 1 на овој член го прекинале 
редовното школување поради болест, осигурени се 
и за времетраењето на таквата болест, а ако го 
продолжат редовното школување се продолжува 
осигурувањето и по истекот на определените воз-
расни граници, но најдолго толку колку што трае 
прекинот на школувањето поради болест. 

Ако децата од став 1 на овој член станат нес-
пособни за самостоен живот и работа во смисла на 
прописите за инвалидското осигурување, пред да 
наполнат 15 години односно додека се на редовно 
школување во смисла на став 1 и 2 од овој член, 
осигурени се и за сето време додека трае таквата 
неспособност. 

Осигурени се и децата од ставот 1 на овој член 
што ќе станат неспособни за самостоен живот и 
работа во смисла на прописите за инвалидското оси-
гурување по истекот на периодот од став 1-3 на 
овој член додека трае таквата неспособност, ако 
осигуреникот ги издржува затоа што немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување. 

Децата кои осигуреникот ги зел на издржување 
(член 21) осигурени се, по правило, ако немаат ро-
дители. Децата кои имаат еден или двајца родители, 
осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел на 
издржување, ако родителите поради својата здрав-
ствена состојба и други околности не се способни 
за стопанисување, односно не се во состојба да се 
грижат за децата и нивното издржување, а и децата 
и нивните родители немаат сопствени приходи до-
волни за издржување. 

в) Родители 

Член 26 
Родителите што осигуреникот ги издржува по-

ради тоа што немаат сопствени приходи доволни за 
издржување (член 21) осигурени се: 

1. ако навршиле 65 години живот (маж) односно 
55 години (жена), или 

2. ако се помлади, а не се способни за стопани-
сување, таа неспособност е рамна на инвалидност од 
I категорија во смисла на прописите од инвалидско-
то осигурување. 

Родителите се осигурени по одредбите на овој 
статут и по смртта на осигуреникот, ако не можат 
да остварат право на семејна пензија, затоа што со 
правото на пензија на членовите на потесното се-
мејство е исцрпен износот на основата за определу-
вање на семејна пензија. 

4. Лица осигурени како земјоделци 

Член 27 
Како земјоделци во смисла на член 1 од овој 

статут се осигурени сите лица што се занимаваат со 
земјоделска дејност или со риболов како единствено 
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или главно занимање, без оглед на тоа дали имаат 
приходи од друга дејност, ако не се осигурени по 
друга основа. 

Како земјоделци во смисла на овој статут се 
осигурени и членовите на домаќинствата на лицата 
од став 1 на овој член кои тие ги издржуваат. 

Како домаќинство во смисла на претходниот 
став се смета заедницата на живеењето, стопанису-
вање и трошење на остварените приходи. 

Правото на здравствено осигурување престану-
ва кога на осигуреникот — земјоделец му престане 
својство на земјоделец во смисла на Основниот за-
кон и Законот за здравственото осигурување и за-
должителните видови на здравствена заштита на 
населението или кога се здобие со право на здрав-
ствено осигурување по друга основа. 

На членот на семејството правото му преста-
нува кога тоа право ќе му престане на осигурени-
кот — земјоделец. 

На членовите на домаќинството не им преста-
нува правото на здравствено осигурување ако оси-
гуреникот — земјоделец од кого го изведуваат тоа 
право умрел, под услов да останат да живеат на 
земјоделскиот имот и да плаќаат придонес од личен 
доход од земјоделска дејност. 

Член 28 
Како членови на домаќинството од член 27 став 

3 од овој статут се сметаат лицата наведени во член 
21, 24, 25 и 26 од овој статут. 

5. Други осигурени лица 
Член 29 

Други осигурени лица во Заедницата се: 
1. лицата кои учествуваат во младински работ-

ни акции а кои по прописите за инвалидското оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност; 

2. лицата кои учествуваат во организирани јав-
ни работни акции, ако на тие работи работат нај-
малку 6 часа дневно; 

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука 
— логорување; 

4. лицата — припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита, за вре-
ме на изведување на задачите на. територијалната 
одбрана; 

5. уживателите на постојаната државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија ,или од страна на Извршниот со-
вет; 

6. уживателите на инвалиднини по прописите на 
инвалидското осигурување и тоа само за случај на 
потреба од лекување во врска со повреда или забо-
лување што предизвикало телесно оштетување за 
кое им припаѓа право на инвалиднина. 

Член 30 
Здравствената заштита во случај на несреќа на 

работа и заболување од професионални болести во 
обем определен со овој статут и општите акти на 
Заедницата им припаѓа на: 

1. учениците во средните училишта и студенти-
те во вишите и високите школи, факултетите, умет-
ничките академии, за времетраењето на практич-
ната работа во врска со наставата; 

2. лицата кои учествуваат во организирани јав-
ни работни акции; 

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука; 
4. лицата кои се наоѓаат на извршување зада-

чи на територијалната одбрана или на цивилната 
заштита; 

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

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација а се упатени од само-
управната интересна заедница за вработување; 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита; 

8. лицата кои вршат работа или задача по ос-
нова на договор за дело. 

II. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 31 
На осигурените лица во Заедницата со овој ста-

тут им се обезбедуваат сите права од здравствената 
заштита и здравственото осигурување што ги имале 
на денот на потпишувањето на самоуправната спо-
годба за основање на Заедницата и тоа: 

1. задолжителните видови на здравствената 
заштита^утврдени со закон, во обем утврден со соод-
ветна програма; 

2. здравствена заштита и други права од здрав-
ственото осигурување утврдени со закон, за случај 
на несреќа при работа и професионални заболу-
вања; 

3. други права од здравствената заштита и 
здравственото осигурување што самостојно ги утвр-
дува Заедницата. 

1. Права од здравствената заштита 
а) Задолжителни видови на здравствена заштита 

Член 32 
Во Заедницата осигурените лица ги остваруваат 

правата од задолжителните видови на здравствена 
заштита утврдени со закон и тоа: 

а) откривање, спречување, сузбивање и лекува-
ње на туберкулозата, венеричните и другите зараз-
ни болести што подлежат на задолжително прија-
вување; 

б) нега и лекување на оние душевни болни што 
поради природата и состојбата на болеста можат да 
го загрозат својот живот и животот на другите лу-
ѓе или да ги оштетат материјалните блага на око-
лината; 

в) здравствена заштита на жените во врска со 
бременост, породување, мајчинство и контрацеп-
ција; 

г) целосна здравствена заштита на новороден-
чињата, доенчињата и децата до 15 годишна воз-
раст ; 

д) здравствена заштита на школската младина 
и редовните студенти до определената старост и 
тоа преку: систематски прегледи и имунизација, 
заштита и лекување на забите, спречување, сузби-
вање и лекување на ревматичната треска и нејзи-
ните последици, протетички и рехабилитациони мер-
ки кај оштетувањето и аномалиите на видот и слу-
хот и кај ортопедските аномалии и деформации; 

ѓ) активност на рано откривање на малигните 
заболувања, шеќерната болест и мускулната дистро-
фија и нивно лекување; 

е) активност на здравствено воспитување на на-
селението. 

Правата од задолжителните видови на здрав-
ствената заштита утврдени со закон, во Заедницата 
ги остваруваат и сите други граѓани од подрачјето 
на Заедницата. 

Член 33 
Обемот на правата и поблиските критериуми за 

спроведување на одделни видови здравствена 
заштита од претходниот член, се утврдуваат со 
програма што ја донесува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

б) Здравствена заштита во случај на несреќа при 
работа и заболување од професионални болести 

Член 34 
Во случај на несреќа на работа и заболување 

од професионални болести на осигурениците од 
член 14 став 1 точка 1—4 и член 15, 16, 17 и 30 од 
овој статут, задолжително им се обезбедува пра-
вото на: 

а) користење здравствена заштита за спроведу-
вање на мерките за откривање и спречување на за-
болувањето од професионални болести и несреќа на 
работа; 
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б) користење на сите видови медицинска по-
мош и ортопедски средства со цел за лекување и 
медицинска рехабилитација од последиците на не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести заради воспоставување на работната спо-
собност; 

в) патни трошоци во врска со користење на 
здравствената заштита - и рехабилитација. 

Правото од осигурувањето во случај на несреќа 
на работа и заболување од професионални болести 
им се обезбедува на осигурениците независно од 
должината на претходното осигурување предвидено 
со овој статут. 

Како несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести се сметаат случаите на повр.е-
дите и болестите што се утврдени со прописите на 
инвалидското осигурување. 

в) Здравствена заштита што самостојно ја утврдува 
Заедницата 

Член 35 
Покрај правата од задолжителните видови на 

здравствена заштита и здравствената заштита за 
случај на несреќа при работа и професионални за-
болувања, осигурените лица од член 14—18, 20, 24—26 
и 29 од овој статут, во Заедницата остваруваат и 
права од здравствената заштита што самостојно ја 
утврдува Заедницата и тоа: . 

1. лекарски прегледи и други видови на меди-
цинска помош со цел за следење и проверување на 
здравствената состојба на осигурениците кои рабо-
тат на определено работно место; 

2. стручни медицински мерки за унапредување 
на здравствената состојба и спречување на заболу-
вања; 

3. лекарски прегледи, лекување на болните, дру-
ги видови на медицинска помош и медицинска ре-
хабилитација, освен лекување со примена на при-
родните фактори во лекувањето; 

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

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

6. забно-техничка помош и забно-протетички 
средства; 

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

^лен 36 
Под лекарски прегледи и други видови меди-

цинска помош кои на осигурените лица им се обез-
бедуваат во смисла на ста,в 1 точка 1 од претход-
ниот член се подразбираат и здравствените услуги 
кои како мерки на превентивна заштита непосред-
но се укажуваат на осигурените лица на нивно ба-
рање или врз основа на програмата на заедницата 
и склучениот договор за здравствената организа-
ција на здружениот труд за укажување здравстве-
на заштита на осигурените лица. 

Под стручни медицински мерки за унапредува-
ње на здравствената состојба во смисла на став 1 
точка 2 од претходниот член се подразбираат мер-
ките кои се преземаат врз основа и во рамките на 
утврдената програма на Заедницата, а под стручни 
медицински мерки за спречување на заболувањата, 
се подразбираат здравствените услуги кои на оси-
гурените лица се укажуваат кога се медицински ин-
дицирани, или кога се задолжителни според посеб-
ни прописи. 

Член 37 
Здравствените прегледи на работниците, кои 

врз основа на посебните прописи повремено се спро-
ведуваат, поради непосредна заштита на работни-
ците со оглед на карактерот на работите во оддел-
ни организации, односно со оглед на возраста или 
полот на вработените работници, се обезбедуваат на 
товар на средствата на Заедницата, на начин и во 
обем предвиден со посебна одлука на Заедницата, 
односно склучениот договор меѓу Заедницата и 
здравствената организација на здружениот труд. 

Другите лекарски прегледи и стручно медицин-
ски мерки од член 35 став 1 точка 1 и 2 од овој 
статут се обезбедуваат на товар на средствата на 
Заедницата или со учество на осигурениците во 
трошоците за преглед, само ако е тоа утврдено со 
одлука на Собранието на Заедницата во рамките на 
програмата за развој на здравствената дејност. 

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 задолжително се 
вршат: 

— на вработените во организациите во областа 
на здравството, социјалната заштита, производство-
то и продажбата на животните продукти, училишта-
та и фризерско-берберските дуќани; 

— проверување на здравствената состојба на 
работниците кои организацијата ги упатува на ра-
бота во странство, прегледите на работниците кои 
по сопствена иницијатива одат на работа во стран-
ство и други задолжителни санитарно-хигиенски 
прегледи; 

— прегледите за утврдување на здравствената 
способност за работа на определени работни места 
или за извршување обврските на организацијата во 
врска со прописите на хигиено-техничката зашти-
та (преглед на возачите на моторни возила и оста-
натите лица вработени во сообраќајните органи-
зации). 

Член 38 
На осигурените лица наведени во членот 35 став 

1 од овој статут им се обезбедуваат лекови, помо-
шен и санитетски материјал на товар на средствата 
на Заедницата според утврдената листа на лекови 
што можат да се препишуваат на товар на сред-
ствата на Заедницата. 

Листата на лекови што можат да се препишу-
ваат на товар на средствата на Заедницата се утвр-
дува со општ акт на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Собранието на Републичката заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување да утврди листа 
на лекови што можат да се препишуваат на товар 
на средствата на Заедницата. 

Член 39 
Користењето на лекови и имунизација кога иму-

низацијата не е задолжителна, се обезбедува со 
учество на осигурените лица во поднесувањето на 
трошоците, врз основа на општ акт на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Собранието на Републичката заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување да го утврди 
износот на учеството на осигурените лица во под-
несувањето на трошоците за користење на лекови 
и имунизација што не е задолжителна. 

Член 40 
Осигурените лица наведени во членот 35 став 1 

од овој статут имаат право на протетички и орто-
педски средства, санитарни справи, забно-проте-
тички средства, очни и слушни помагала и тоа: 

1. протетички средства — протези; 
2. протези и апарати за горни и долни екстре-

митети ; 
3. Френкино перниче, Хилгенреинеров апарат, 

Павликови, ремени, Денис-Бровинова абдукциска 
шина, тераписки гаќички; 

4. функционален перонејален електростимула-
тор; 

5. ортопедски чевли; 
6. кожни ракавици; 
7. инвалидска количка — собна или теренска; 
8. гумен чорап, натколеница или потколеница; 
9. гумен чорап за скочанет зглоб и гумена ко-

л е ш к а ; 
10. еластичен завој; 
11. помошни помагала (утега, суспензориум, сто-

мачен појас, стапови или штаки, бастун за слепи 
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лица, ортопедски влошки, кожна капа, апарат за 
експензија, перика од вештачка коса, вештачка 
Дојка); 

12. останати помагала и санитарни справи (ќесе 
за мокрење, кеса за измет со појас, ноќни садови, 
гумиран подметач за постела, гумирано перниче, 
гумиран котур, гумен душек или од сунгераста маса, 
постојан катетер, гумено црево за вештачка исхра-
на, шприц за инекции од 2 см. со 13 игли, паратус 
и пинцета, еднотрахвална канила, џепна плувалка); 

13. инхалатор по потреба; 
14. ортодонски апарат; 
15. забна круница; 
16. подвижна и неподвижна протеза; 
17. привремена и имедијатна протеза; 
18. очила со млечни стакла; 
19. очила со стакла во диоптрија; 
20. очила со темни стакла без диоптрија; 
21. очила со темни стакла без диоптрија и со 

заштита од страна, со или без стенопеничен отвор; 
22. очила со бифокални стакла — телезин; 
23. очила со специјален систем на леќи (теле-

скопски и бифтелизит очила); 
24. контактни стакла и призма ќелии; 
25. очни протези; 
26. очна повеска; 
27. метална таблица за пишување со Браева 

азбука; 
28. слушен апарат (амплификатор); 
29. апарат за овозможување на гласен говор; 
30. пеј с мејкер. 
Во исклучителни случаи, кога постои медицин-

ска индикација, врз основа на предлог на колегиум 
од соодветна специјалност, лекарската комисија 
може да одобри и ортопедско помагало кое не е на-
ведено во овој член. 

Член 41 
Индикациите за користење на протези, забно-

протетички средства, санитарни справи, ортопед-
ски и други помагала како и времето за кое се из-
даваат ги утврдува Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување со општ 
акт. 

Член 42 
Покрај задолжителните видови на здравствена 

заштита, осигурениците — земјоделци од член 27 
и 28 од овој статут, остваруваат и други права од 
здравствената заштита што самостојно ги утврдува 
Заедницата и тоа: 

1. прегледи и лекување ка ј лекар од општа 
практика и лекар специјалист во сите видови на 
амбулантно-поликлиничките здравствени организа-
ции како и потребни лабораториски испитувања во 
врска со прегледите; 

2. стационарно лекување во сите стационарни 
здравствени организации, вклучувајќи ги с о ц и ј а -
листичките стационари, освен стационарите со при-
мена на природни фактори за лекување; 

3. прегледи, лекување и вадење на заби во сите 
забно-здравствени ординации, вклучувајќи ја и с о -
цијалистичката ординација; 

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

При користењето на правата од здравствената 
заштита од став 1 на овој член, осигурениците — 
земјоделци учествуваат во трошоците на здравстве-
ната заштита со свои средства во висина од 50'% 
од договорената вредност на здравствените услуги. 

2. Други права од здравственото осигурување 

а) Надоместок на личен доход 

Член 43 
Правото на надоместок на личниот доход за 

време на привремената спреченост за работа им 
припаѓа на осигурениците под услови утврдени со 
овој статут ако се: 

1. поради болест или несреќа на работа привре-
мено неспособни за работа, односно сместени пора-
ди лекување и медицинско испитување во стацио-
нарни здравствени и други специјализирани здрав-
ствени организации (во натамошниот текст: привре-
мено неспособни за работа); 

2. спречени за работа поради одредено лекување 
или медицинско испитување, што не може да се 
изврши вон редовното работно време на осигурени-
кот; 

3. упатени на неопходно лекување по прописи-
те за воените инвалиди од војната; 

4. изолирани како бактерионосители или по-
ради појава на заразни заболувања во нивната сре-
дина; 

5. определени да негуваат заболен член на по-
тесното семејство или брачен другар — породилка; 

6. спречени за работа поради бременост и поро-
дување; 

7. на работа со скратено работно време заради 
хранење на дете во смисла на соодветните прописи 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд; 

8. определени за придружник на болно лице 
упатено на лекување или лекарски преглед во друго 
место. 

Член 44 
На осигурениците од членот 14 став 1 точка 1—4 

тт 7 и член 15 и 17 од овој статут, им припаѓа надо-
месток на личниот доход за сите случаи од член 
43 на овој статут. 

На осигурениците од член 18 од овој статут им 
припаѓа надоместок на личниот доход за сите слу-
чаи од член 43 освен случаите под точка 2, 7 и 8 од 
член 49 од овој статут. 

Член 45 
Надоместок на личниот доход им припаѓа само 

за деновите за кои би припаѓал личен доход или 
надоместок на личниот доход во смисла на пропи-
сите за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд. Ако во организацијата на здружениот 
аруд во која е вработен осигуреникот е воведена 
петоднеѕна недела, надоместокот на личниот доход 
се исплатува само за работните денови во неделата, 
а се пресметува како просечен дневен надоместок. 

На осигурениците, ка ј кои спреченоста за ра-
бота настане додека се наоѓаат на неплатено отсу-
ство, им припаѓа надоместок на личниот доход са-
мо по истекот на исплатеното отсуство, ако во тоа 
време се уште постои спреченост за работа. 

Член 46 
На осигурениците од член 14 став 1 и точка 1—4, 

6 и 7 и член 15, 17 и 30 од овој статут, правото на 
надоместок на личниот доход во случаите утврдени 
во член 44 од овој статут, им припаѓа од првиот 
ден на спреченоста за работа, па се додека таа спре-
ченост трае, ако со закон или овој статут не е пои-
наку определено. 

На осигурениците од членот 18 од Статутот во 
случаите предвидени во член 44 од овој статут, на-
доместокот на личниот доход им припаѓа од 31-от 
ден на непрекинатото траење на привремената не-
способност за работа. 

Член 47 
Привремената неспособност за работа трае се 

додека надлежниот лекар односно лекарската ко-
мисија не утврди дека е воспоставена работна спо-
собност, а во секој случај престанува од денот на 
правосилноста на решението со кое е утврдено по-
стоење на инвалидност. 

На осигурениците кај кои врз основа на наод, 
оценка и мислење на првостепената инвалидска ко-
мисија е утврдено постоење на инвалидност, надо-
местокот на личниот доход се исплатува се до пра-
восилноста на решението за утврдување на инва-
лидноста. 
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Член 48 
Ако привремената неспособност за работа од 

иста болест или повреда на работа трае 12 месеци 
непрекинато или 18 месеци со прекини во период 
од 24 месеци или 18 месеци во случаи на заболува-
ња од малигни заболувања и ТБЦ, а осигуреникот 
е на лечење и под контрола на АТД, лекарот е 
должен да го упати осигуреникот на инвалидска 
комисија заради оценка на постоење на инвалидност 
во смисла на прописите од инвалидското осигуру-
вање. 

По исклучок во случаи на малигни заболувања: 
ТБЦ и тешки повреди, врз основа на оценка и мне-
ние на лекарската комисија, може да се одложи 
упатувањето на осигуреникот на инвалидска коми-
сија и преку рокот утврден во претходниот став, 
а најдолго до 24 месеци на непрекинатата спрече-
ност за работа. 

Член 49 
На предлог на лекар — поединец, Лекарската 

комисија во текот на лекувањето на осигуреникот 
кој прима надоместок на личен доход, може да од-
реди осигуреникот за определено време да работи со 
скратено работно време на своето работно место, 
доколку утврди дека неговата здравствена состојба 
е подобрена и дека работата би била корисна за 
воспоставување на полна работна способност. 

Скратеното работно време може да изнесува 
најмалку 1/2 од полното работно време, а работата 
со скратено работно време може да трае најмногу 
до една година. 

Член 50 
На осигуреникот кој поради одредено лекува-

ње или медицинско испитување (член 43 став 1 точ-
ка 2 од овој статут) бил спречен да работи извесно 
време во текот на работниот ден, му припаѓа на-
доместок на личниот доход сразмерно на делот на 
времето поминато вон работа и работно време со кое 
осигуреникот е вработен. 

На осигуреникот кој во текот на работното 
време побара лекарска помош која можел да ја ко-
ристи и вон работното време, не му припаѓа надо-
месток место личен доход, освен ако лекарот потвр-
ди дека барањето на таква помош во текот на ра-
ботното време било оправдано. 

Член 51 
Надоместокот на личниот доход за време на 

спреченоста на работа поради нега на болен член 
на потесното семејство (член 41 став 1 точка 5) 
припаѓа под услови: 

1. заболениот член на потесното семејство да 
има право на здравствена заштита; 

2. избраниот лекар да утврди потреба и одреди 
негување на заболениот член на потесното семеј-
ство ; 

3. заболениот член на потесното семејство да 
живее во заедничко домаќинство со осигуреникот; 

4. осигуреникот да нема други членови на до-
маќинството кои би можеле да го негуваат забо-
лениот член на потесното семејство постар од 7 
години; 

5. заболениот член на потесното семејство да 
не можел да биде сместен во стационарна здрав-
ствена организација или по мислењето на лекарот 
или лекарската комисија соодветното лекување да 
може да се спроведе во станот на заболениот. 

Член 52 
Надоместокот на личниот доход за време на 

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

1. за дете помладо од една година, за целото 
време на спреченоста за работа; 

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

3. за членови на семејството постари од 15 го-
дини како и во случај на нега на брачен другар — 
породилка, најдолго до 7 дена. 

Член 53 
На осигуреникот кој непосредно пред да му 

престане својството на работник во здружениот труд 
или друго својство по основа на кое е осигурен, ако 
го исполнува условот на претходното осигурување 
(член 101), му припаѓа право на надоместок на лич-
ниот доход по овој статут, ако привремената неспо-
собност за работа настапила во рок од 30 дена од 
денот на престанокот на тоа својство. 

Член 54 
На осигуреникот не му припаѓа односно ќе му 

се запре исплатата за надоместок на личниот доход 
за време на привремената спреченост за работа: 

1. ако свесно ја предизвикал неспособноста за 
работа; 

2. ако намерно го спречува оздравувањето од-
носно оспособувањето за работа; 

3. ако без оправдана причина не се јави на 
определен лекарски односно комисиски преглед, на 
кој бил упатен односно повикан или не се под-
ложи на одредено лекување, освен ако за такво ле-
кување не е потребна согласност по посебни про-
писи; 

4. ако за време на боледувањето врши занает-
чиска или друга стопанска дејност; 

5. ако без одобрение на лекарот што го лечи, 
односно лекарската комисија кога боледувањето 
трае подолго од 30 дена, го промени местото на пре-
стојувањето. 

На осигуреникот не му припаѓа надоместок на 
личниот доход од денот кога се утврдени околно-
стите наведени во ставот 1 на овој член па се доде-
ка траат тие околности односно додека траат после-
диците кои настапиле поради тие околности. 

Член 55 
Кога се утврди дека постојат околностите од 

членот 54 став 1 точка 2, 4 и 5 од овој статут, ор-
ганизацијата односно стручната служба која врши 
исплата на надоместок на личниот доход, ќе ја за-
пре исплатата на надоместокот. 

Се смета дека во смисла на членот 54 став 1 
точка 2 и 4 од овој статут, постои намерно спречу-
вање на оздравувањето односно оспособување за 
работа или вршење на занаетчиска или друга сто-
панска дејност, кога се утврди дека осигуреникот 
на кој лекар-поединец одобрил боледување со цел 
за лекување, работи на друго место или во своето 
домаќинство за друг или ист исплатувач на личен 
доход или работи на свој или друг земјоделски 
имот, или кога се утврди дека на друг начин спро-
тивен со упатството на лекарот, го спречува своето 
оздравување и оспособување за работа. 

Запирање на исплатата на надоместокот на лич-
ниот доход се врши врз основа на сознание и утвр-
дување на постоењето на околностите од член 54 
од овој статут од овластеното лице на Стручната 
служба на Заедницата за вршење контрола односно 
овластен орган на организацијата на здружениот 
труд на чиј товар се исплатува надоместокот или 
врз основа на мислењето на лекарот поединец кој 
дал оценка на работната способност на осигурени-
кот. 

Член 56 
Контрола на користењето на боледувањето вр-

ши Стручната служба на Заедницата односно овла-
стен орган во организацијата на здружениот труд. 

Стручната служба на Заедницата врши контро-
ла на користењето на боледувањето во случаите од-
носно за времето за кое надоместокот на личниот 
доход се обезбедува на товар средствата на Заедни-
цата. Стручната служба на Заедницата може да 
врши контрола на боледувањето по барање на прет-
ходна спогодба со организациите на здружениот 
труд и за времето на кое надоместокот на личниот 
доход се обезбедува на товар на нивните средства. 
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Член 57 
Кога овластеното лице во вршењето на контро-

лата (член 56) утврди постоење на фактите од член 
54 став 1 точка 2, 4 и 5 од овој статут, ќе издаде 
наредба за запирање на исплатата на надоместо-
кот на личниот доход. 

Наредбата од ставот 1 на овој член, овластеното 
лице ја издава писмено во 2 примерка од кои еден 
се врачува на осигуреникот а еден на Стручната 
служба на Заедницата односно организацијата на 
здружениот труд како исплатувач на надоместоко.т 
на личниот доход. Кон наредбата се приложува из-
вештајот на овластеното лице. 

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

Член 58 
Осигуреникот на кој со наредба му е запрена 

исплата на надоместокот на личниот доход може во 
рок од три дена од денот на приемот на наредбата 
да бара од стручната служба на Заедницата, однос-
но од организацијата на здружениот труд со реше-
ние да ја воспостави запрената исплата на надомес-
токот на личниот доход. Овластеното лице кое ја из-
дало наредбата е должно таквото барање, ако е под-
несено при издавање на наредбата, да го достави 
на Стручната служба на Заедницата, односно орга-
низацијата на здружениот труд заедно со својот из-
вештај и наредбата за запирање на исплатата на 
надоместокот на личниот доход. 

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

Член 59 
Основата за надоместок на личниот доход (во 

натамошниот текст: основа за надоместок) ја сочи-
нува просекот на личниот доход што го остварил 
работникот во претходната година пред годината во 
која настапил случајот поради кој се остварува 
правото на надоместок на личниот доход. 

Личниот доход што се зема за утврдување на 
основата на надоместок го сочинуваат личниот до-
ход и другите примања на осигуреникот кои според 
посебни прописи служат за утврдување на пензи-
ската основа. 

Основата за надоместок не може да биде пого-
лема од пензиската основа со посебни прописи. 

Член 60 
Основата за надоместок се утврдува врз осно-

ва на просечниот износ на личниот доход на оси-
гуреникот (по час, дневно или месечно) што го при-
мал во претходната година и чиј износ конечно е 
утврден со распределбата на личниот доход по за-
вршната сметка на организацијата во која е вра-
ботен. 

На осигуреникот кој во претходната година бил 
вработен во друга организација или во повеќе ор-
ганизации, како основа за надоместок му се зема 
просечниот износ на личниот доход примен во прет-
ходната година во организацијата во која бил вра-
ботен, утврден со распределбата на личниот доход 
по завршната сметка, односно во просечниот износ 
на вкупниот примен личен доход утврден со рас-
пределбата по завршната сметка во сите организа-
ции во кои осигуреникот бил вработен во претход-
ната година. 

,На осигурениците на кои основата на надоместок 
кот се утврдува по став 1 и 2 на овој член, во слу-
чаите за спреченост за работа што ќе настанат од 
почетокот на годината од донесувањето на заврш-
ната сметка за претходната година, им се исплатува, 
до утврдување на основата на надоместокот, аконта-
ција на надоместокот на личниот доход. За утврду-
вање износот на оваа аконтација како основа за на-
доместок се зема просечниот износ на аконтацијата 
на личниот доход примен во претходната година. 

Основата за надоместок се утврдува во смисла 
на став 1 и 2 од овој член, ако осигуреникот во 
претходната година примил личен доход за најмалку 
три цели календарски месеци. Ако осигуреникот во 
претходната година примил личен доход за помалку 
од три цели календарски месеци или воопшто не 
примил личен доход, како основа за надоместок се 
зема просечниот износ на месечната аконтација на 
личниот доход што ја примил осигуреникот во те-
ковната година во која настапила спреченоста за 
работа. Ако осигуреникот не примил во тековната 
година аконтација на личниот доход ниту за еден 
полн календарски месец, како основа за надоместо-
кот се зема просечниот износ на примената акон-
тација на личниот доход пресметана по час во те-
ковната година до настапувањето на спреченоста 
за работа. 

Член 61 
На осигуреникот вработен кај приватен работо-

давач основата за надоместок се утврдува во соглас-
ност со одредбите на став 1—4 од претходниот член, 
со тоа што како основа за надоместок се зема нето 
износот на личниот доход на кој се плаќа придо-
несот за здравствено осигурување. 

Член 62 
Основата на надоместокот на лицата што вршат ^ 

самостојна професионална дејност ја сочинува ос-
новицата на придонесот на здравственото осигуру-
вање што на осигуреникот му е утврдена за прет-
ходната година. 

Доколку осигуреникот од ставот 1 на овој член 
започнал да се занимава со самостојна професио-
нална дејност во тековната година, основата на на-
доместокот се утврдува од основицата за придоне-
сот што ќе му се утврди за тековната година. До 
утврдувањето на таквата основица на осигуреникот 
ќе му се исплатува аконтација на надоместокот 
според основицата предвидена како најниска осно-
вица за придонес за здравствено осигурување. 

Член 63 
Ако осигуреникот на кој основата на надоме-

стокот му е утврдена во смисла на членот 60 од 
овој статут, се наоѓа на боледување подолго од 
една година, а во меѓувреме општиот просек на лич-
ните доходи во организацијата во која е вработен 
се зголемил, ќе му се преутврдува основата за на-
доместокот во соодветен поголем износ, кој одговара 
на процентот на зголемениот просек на личниот до-
ход утврден со завршната сметка за претходната 
година во однос на годината од која е утврдена ос-
новата на надоместокот. 

На осигурениците вработени ка ј приватни рабо-
тодавци, а кои се на боледување подолго од една 
година, основата на надоместокот им се зголемува 
со процентот на порастот на просечните лични до-
ходи во СРМ во однос на претходната година. 

На осигурениците што вршат самостојна профе-
сионална дејност, а кои се на боледување подолго 
од една година им се преутврдува основата на на-
доместокот доколку е изменета основицата на пла-
ќање на придонесот за здравствено осигурување. 

Член 64 
Зголемувањето на основата за надоместок од 

претходниот член го врши Стручната служба на За-
едницата по службена должност, врз основа на при-
бавените докази за исполнување на пропишаните 
услови. 

Член 65 
Правото на надоместок на личниот доход во 

случаите и под условите утврдени со овој статут, 
осигурениците го остваруваат: 

1. Во организациите во кои се вработени на то-
вар на нивните средства и тоа: 

а) за првите 30 календарски дена на привреме-
ната спреченост за работа доколку за одделни слу-
чаи на спреченост со овој статут не е поинаку опре-
делено; 



30 март 1977 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 12 - Стр. 235 

б) во случаите од член 52 став 2 точка 1 од овој 
Статут од 16-от до 30-от ден на привремената спре-
ченост за4 работа. 

2. Во Заедницата на товар нејзините средства и 
тоа: 

а) од 31-от ден на привремената спреченост за 
работа, односно осигурениците од член 18, од 61-от 
ден на спреченоста доколку за одделни случаи на 
спреченоста за работа со овој статут не е поинаку 
определено; 

б) од првиот ден на отсуството поради бременост 
и породување за сето времетраење на тоа отсуство 
што како најмало е утврдено со Закон; 

в) за време на спреченоста на работа поради 
нега на болно дете и тоа: 

— за дете помало од една година за сето време 
на спреченоста; 

— за дете постаро од една, а помало од три го-
дини од првиот до 15-от ден на спреченоста; 

г) од првиот ден на работа со скратено работно 
време, па се додека таквата работа трае во случаи-
те од член 43 став 1 и член 49 од овој статут и што 
за времето поминато вон работа и во износ кој од-
говара на времето поминато вон работа во однос 
на полното работно време; 

д) од првиот ден на спреченоста за работа пре-
дизвикана со несреќа на работа или поради про-
фесионално заболување; 

ѓ) од првиот ден на спреченоста за работа во 
случаите од член 43 став 1 точка 8 од овој статут. 

ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ 

Член бб 
Надоместокот на личниот доход во случаите на 

спреченоста за работа утврдени со овој статут, се 
остварува на товар средствата на Заедницата кои 
изнесуваат: 

а) на осигурениците кои ги исполнуваат услови-
те на претходното осигурување: 

1. 90% од основата за надоместокот почнувајќи 
од 31-от до 60-от ден на спреченоста за работа; 

2. 100% од основата за надоместок почнувајќи 
од 61-от ден на спреченоста за работа, па се додека 
трае таквата спреченост; 

б) на осигурениците кои не го исполнуваат ус-
ловот на претходното осигурување: 

1. 80% од основата за надоместокот почнувајќи 
од 31-от до 60-от ден на спреченоста за работа; 

2. 90% од основата за надоместок од 61-от ден 
на спреченост за работа па се додека трае таквата 
спреченост; 

в) за случаите на спреченоста за работа поради 
нега на болно дете: 

1. 90% од основата за надоместокот за првите 60 
дена за дете до една година; 

2. 100% од основата за надоместокот почнувајќи 
од 61-от ден па до крајот на спреченост за работа 
за дете до една година, и 

3. 80% од основата за надоместок за првите 15 
дена од спреченоста за работа за дете од една, а 
помладо од 3 години. 

Член 67 
Во случаите на спреченост за работа за првите 

30 дена, кога надоместокот на личниот доход се ос-
тварува на товар на средствата на приватниот ра-
ботодавец, висината на надоместокот изнесува: 

1. 90% од основата за надоместок на осигурени-
ците кои го исполнуваат условот на претходното 
осигурување; 

2. 80% од основата за надоместок на осигурени-
ците кои не го исполнуваат условот на претходното 
осигурување. 

Член 68 
Надоместокот на личниот доход се исплатува 

во висина од 100% од основата за надоместок: 

1. за време на привремената спреченост за рабо-
та, предизвикана со несреќа на работа и заболува-
ње од професионални болести; 

2. кога осигуреникот е одреден како придруж-
ник на болцо лице упатено на лекување или лекар-
ски преглед во друго место. 

. Член 69 
Надоместокот на личниот доход утврден со овој 

статут не може да биде помал од минималниот ли-
чен доход утврден со посебен пропис. 

Член 70 
На осигуреник, кој по овој статут остварува пра-

во на надоместок на личниот доход, за време на 
лекувањето во стационарна здравствена или друга 
специјализирана здравствена организација во која 
има обезбедено сместување и исхрана, му се нама-
лува износот на надоместокот на личниот доход и 
тоа за: 

1. 40% ако нема членови на семејството кои по 
овој статут се осигурени како членови на семеј-
ството. 

2. 20% ако има еден осигурен член на семеј-
ството. 

Надоместокот на личниот доход намален според 
став 1 од овој член, не може да биде помал од ми-
нималниот личен доход утврден со посебен пропис. 

Одредбите од став 1 и 2 на овој член се одне-
суваат и на осигурениците кои за време на извршу-
вањето на мерките за безбедност се сместени во ус-
танова за чување и лекување. 

Член 71 
На осигурениците кои за време на привремена-

та неспособност за работа, работаат со скратено ра-
ботно време (член 49), им припаѓа дел од надоместо-
кот на личниот доход во износ сразмерен на времето 
поминато вон работа во однос на полното работно 
време. Доколку личниот доход остварен за време на 
скратеното работно време е помал од соодветниот 
дел на надоместокот кој би им припаѓал за тоа вре-
ме ако не работеле, им припаѓа и надоместок во 
висина на таа разлика. 

На осигуреникот кој во периодот на работење-
то со скратено работно време користи годишен од-
мор, му припаѓа соодветен дел од надоместокот на 
личниот доход од ставот 1 на овој член и за време 
на користењето на годишниот одмор. 

Член 72 
На осигуреникот отстранет од организацијата во 

која е вработен во случаи предвидени со закон, или 
ставен во притвор или истражен затвор, му се ис-
платува 1/3 од надоместокот на личниот доход, од-
носно 1/2 ако има членови на семејството кои ги 
издржува. 

На осигуреникот од став 1 на овој член кој врз 
основа на правосилна одлука донесена со постап-
ката за утврдување на повреда на работната обвр-
ска се врати во организацијата, односно кој биде 
пуштен од притвор или истражен затвор, затоа што 
постапката против него со правосилна одлука е со-
прена или затоа што со правосилна одлука е осло-
боден од обвинението или обвинението е одбиено, но 
не поради ненадлежност на судот, ќе се исплати за-
прениот дел на надоместокот на личниот доход. 

На осигуреникот кој за време на спреченоста 
за работа стапи на издржување на казна затвор 
или строг затвор, му се запира исплатата на надо-
местокот на личниот доход со денот на отпочнува-
њето на издржувањето на казната. 

На осигуреникот кој во рок од 30 дена од денот 
на заклучувањето на боледувањето стане повторно 
привремено неспособен за работа од иста болест, 
повторно боледување му се смета како продолжение 
на поранешното боледување како по однос на осно-
вата и височината на надоместокот на личниот до-
ход, така и по однос на обврските на Заедницата за 
исплата на тој надоместок. 
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ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА НАДОМЕСТОК 

Член 73 
На осигурениците на кои со посебни прописи им 

е обезбедено бесплатно користење на здравствена 
заштита во случаите кога им припаѓа надоместок на 
личниот доход по овој статут, основата и висината 
на надоместокот се утврдува според тие прописи. 

Средствата за покривање на разликата помеѓу 
износот за надоместокот на личниот доход што им 
припаѓа на осигурениците по овој статут и износот 
на надоместокот остварен по посебни прописи, За-
едницата ги обезбедува од средствата наменети спо-
ред посебните прописи за заштита на лицата од 
став 1 на овој член. 

Воените инвалиди кои имаат својство на осигу-
реници по овој статут ги имаат сите права утврдени 
со Статутот и другите општи акти на Заедницата, 
освен: правата на протези, ортопедски и други по-
магала, помошни и санитарни справи, лечења во 
природни лечилишта и лечење во странство, кои ги 
користат по прописите за воените инвалиди и на 
товар на посебни средства. 

Член 74 
На осигуреник на работа ка ј југословенските 

организации во странство или во домаќинствата на 
тие осигуреници односно осигурениците вработени 
во меѓународните организации (член 11 став 1 точ-
ка 1), како и осигурениците упатени во странство 
поради вршење на определени работи или задачи, 
или поради стручно усовршување им припаѓа за 
време на спреченоста за работа личниот доход, од-
носно дневницата или стипендијата додека се нао-
ѓаат во странство односно надоместок на личен до-
ход додека се наоѓаат на територијата на СФРЈ. 

Исплатата на личниот доход, дневницата односно 
стипендијата ја вршат натовар на своите средства 
организацијата или работодавачот кај кој осигуре-
никот од став 1 на овој член е вработен односно од 
кој прима стипендија. По исклучок, на осигуреник 
вработен во својство на куќна помошничка, личниот 
доход за првиот месец го исплатува работодавачот 
од свои средства, а по тоа исплатата се врши на 
товар на средствата на Заедницата. 

Надоместокот на личниот доход на осигурени-
ците од став 1 од овој член, додека се наоѓаат на 
територијата на СФРЈ се исплатува на товар на 
средствата на Заедницата. 

На осигурениците кои се на работа во странство 
врз основа на меѓународна спогодба (член 14 став 1 
точка 1), им припаѓа надоместок на личниот доход 
додека се наоѓаат во странство на товар на сред-
ствата на Заедницата, ако за тоа време со спогодба 
не им е обезбеден надоместок од странскиот работ-
одавач . 

На осигурениците кои стапиле на работа во 
странство врз основа на меѓународната спогодба ка ј 
странски работодавач, а кои се осигурени по овој 
статут, во смисол на член 14 став 1 точка 2 од ста-
тутот, им припаѓа за време на спреченоста за ра-
бота надоместок на личниот доход на товар на сред-
ствата на Заедницата, само додека се наоѓаат во 
Југославија. 

На осигурениците од ставот 1 до 4 од овој член, 
кога им припаѓа надоместок на личниот доход, ос-
новата за надоместокот ја чини износот на основи-
цата која служи за пресметување и плаќање на 
придонесот за здравственото осигурување на по-
драчјето на Заедницата. 

НАДОМЕСТОК ЗА СЛУЧАЈ НА БРЕМЕНОСТ И 
ПОРОДУВАЊЕ 

Член 75 
На осигуреник — жена од член 14 став 1 точка 

1—4, член 15, 17 и 18 од овој статут и припаѓа на-
доместок на личниот доход за време на отсуство по-
ради бременост и породување во траење што како 
најмало е утврдено со Закон. 

Надоместокот на личниот доход за време на от-
суство поради бременост и породување изнесува 
100% од основата за надоместокот утврдена според 
член 59—62 од овој статут, без оглед на траењето на 
на претходното осигурување. 

Надоместокот на личниот доход од ставот 2 на 
овој член и припаѓа на осигуреник — жена за сето 
времетраење на отсуството поради бременост и по-
родување и не се намалува во смисла на член 69 
од овој статут за времето додека се наоѓа во здрав-
ствена организација на здружениот труд во која 
има сместување и исхрана. 

Член 76 
Во случај на мртвородено дете или ако детето 

пред истекот на породилното отсуство, осигурени-
кот — жена има право на користење на отсуство 
поради бременост и породување во траење што спо-
ред мислење на лекар е потребно за да се закрепне 
од породувањето и психичката состојба предизви-
кана од загубата на детето, но не подолго од време-
то утврдено со прописите за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд. 

Во случај на предвремено породување, надоме-
стокот на личниот доход после породувањето, не 
може да се исплатува за време подолго од времето 
утврдено со прописите за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд. 

Член 77 
На осигуреник — жена и припаѓа надоместок 

на личниот доход за време на отсуството од работа 
поради бременост и породување и по престанокот 
на својството работник во здружениот труд односно 
друга дејност, ако почетокот на спреченоста за ра-
бота поради бременост и породување настапи: 

1. пред истекот на времето за кое според општи-
от акт на организацијата работникот е должен од-
носно има право да остане на работа а по соопшту-
вањето на својата намера да истапи од организаци-
јата односно по одлука за престанок на работа на 
работникот во работната организација. 

2. во рок од 30 дена од денот на престанокот на 
својството на работник во здружениот труд, односно 
друга дејност, ако од тој рок се пријави на надлеж-
ната Самоуправна интересна заедница за вработу-
вање. 

Член 78 
На осигуреник — жена и припаѓа надоместок на 

личниот доход за време на бременост и породување 
во случаите и под условите предвидени во членот 74 
од овој статут. Надоместокот на личниот доход се 
исплатува на товар на средствата на Заедницата до 
колку се исполнети условите од членот 74 по однос 
на местото на престојувањето. 

Член 79 
На осигуреник — жена која по истекот на от-

суството поради бременост и породување, работи 
со скратено работно време во смисла на прописите 
за меѓусебните односи на работниците во здружени-
от труд и припаѓа за времето поминато вон работа-
та, дел од надоместокот на личниот доход во из-
нос кој одговара сразмерно на времето поминато 
вон од работа во однос на полното работно време. 

На осигуреник — жена која во периодот од ста-
вов 1 на овој член стане привремено спречен за ра-
бота (член 43 точка 1—6 и 8) и припаѓа додека 
трае таа спреченост, покрај надоместокот од ставот 
1 на овој член и надоместокот на личниот доход за 
случај на привремена спреченост, која одговара на 
скратеното работно време. 

На осигуреник — жена и припаѓа надоместок на 
личниот доход од ставот 1 на овој член за време на 
користење на годишен одмор во текот на периодот 
во кој работи со скратено работно време. 
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Член 80 
Одредбите на овој статут кои се однесуваат на 

правото на надоместок на личниот доход за време 
на работа со скратено работно време заради хра-
нење на дете, не се применуваат на осигурениците 
— жени кои вршат самостојна професионална деј-
ност (член 18). 

б) Надоместок на патни трошоци 

Член 81 
Осигурени лица, освен лицата од член 27 и 28 

од овој статут имаат право на надоместок на патни 
трошоци: 

1. кога од здравствената организација на здру-
жен труд, лекар поединец или лекарска комисија 
се упатени или повикани во место вон нивното 
место на живеење заради користење на правата од 
здравствената заштита; 

2. заради користење на права од здравствената 
заштита, патување од местото на вработувањето, од-
носно од местото на живеењето во кое нема лекар, 
до најблискиот лекар или здравствена организација 
на здружен труд во друго место. 

Член 82 
Надоместокот на патните трошоци што им при-

паѓаат на осигурените лица по одредбите на овој 
статут опфаќа: 

1. надоместок на трошоците за превоз; . . 
2. надоместок на трошоците за исхрана и сме-

стување за време на патувањето и престој во друго 
место. 

Член 83 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

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

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

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

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

Деца — членови на семејството на осигурени-
кот до навршени 7 години, имаат право на 50% 
од висината на надоместокот од претходниот став. 

Член 84 
Надоместокот на трошоците за превоз се при-

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

Во зависност од здравствената состојба, на оси-
гуреното лице должината на патувањето и други 
околности лекарската комисија може да одреди и 
поинаков начин на превоз. 

Превоз со кола за итна помош може да се одо-
бри само во случај кога превозот со други сред-
ства не е возможен со оглед на итноста на случајот 
и здравствената состојба на осигуреникот. 

Член 85 
Осигуреното лице има право на надоместок на 

трошоците за превоз и кога превозот е извршен по-
ради прием и испраќање или преместување од една 
во друга организација на здружен труд, со конста-
тација на лекарот или здравствената организација 
на здружениот труд дека превозот на осигуреникот 
е медицински индициран. 

Одредбите од ставот 1 на овој член се при-
менуваат и кога осигуреното лице на кое здрав-
ствената заштита се обезбедува во странство во 
смисла на член 21—23 од овој статут, се превезува 
од странство со тоа што мислење за потребата од 
таков превоз дава лекарската комисија или уста-
новата во која осигуреното лице се лекува. 

Член 86 
Надоместокот на патните трошоци му припаѓаат 

и на придружникот на осигуреното лице ако по 
оцена на лекарот поединец лекарската комисија 
или здравствената организација на здружениот труд 
се утврди дека на осигуреното лице упатено на ле-
кување или лекарски преглед во друго место му е 
потребен придружник за време на патувањето и 
престојот, 

Ако на лекување или лекарски преглед се упа-
туваат во друго место деца на осигуреникот или де-
те кое осигуреникот го зел на издржување, се сме-
та дека придружник е потребен, ако детето е по-
младо од 15 години, доколку не е обезбеден стручен 
придружник. 

в) Помош за опрема на новородено дете 

Член 87 
На осигурениците од членот 14—18 од овој ста-

тут им припаѓа право на помош за опрема за секое 
новородено дете и тоа: 

1. на осигуреник — жена; 
2. на осигуреник — маж за случај на породува-

ње на неговата брачна другарка која е осигурена 
како член на неговото семејство; 

3. на осигуреник за случај на породување на 
било кое женско лице кое е осигурено како член 
на неговото семејство. 

Помош за опрема на новородено дете припаѓа 
и во случај на породување на член на семејството 
— жена на која и се обезбедува здравствена зашти-
та додека лицето по кое има право на таа заштита 
се наоѓа на отслужување на воениот рок. 

Помош за опрема на новоредено дете припаѓа и: 
1. за дете родено во рок од 10 месеци од денот 

на смртта на осигуреникот, односно по разводот на 
бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа 
помош; 

2. за вонбрачно дете на осигуреникот, ако тат-
ковството е утврдено врз основа на признание или 
судска одлука; 

3. за усвоено дете до 1 година на живот. 

Член 88 
Собранието на Заедницата со посебна одлука ја 

утврдува височината на помошта на опремата за 
новородено дете. 

ѓ) Примање во случај на смрт на осигурени лица 

Член 89 
На осигурените лица од член 14—18 од овој 

статут во случај на смрт на член на семејството им 
припаѓа надоместок на трошоците за закоп, а на 
членовите на семејството во случај на смрт на оси-
гуреник — надоместок на трошоците за закоп и 
посмртна помош. 

Член 90 
Надоместок на трошоците за закоп припаѓа на 

секој кој ќе изврши закоп на умрено осигурено 
лице. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на осигуреникот или член на се-
мејството на осигуреникот, ако смртта настанала 
во рок од 30 дена од денот на престанокот на свој-
ството на работник во здружениот труд или друга 
дејност, односно по престанокот на својството оси-
гуреник. 

Надместок на трошоците за закоп припаѓа и во 
случај на смрт на член на семејството на осигуре-
никот на кој здравствената заштита се обезбедува 
додека осигуреникот се наоѓа на отслужување на 
воениот рок. 

Член 91 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп ја утврдува Собранието на Заедницата со од-
лука во зависност од возраста на осигуреното лице 
и движењето на трошоците во врска со погребот. 
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Надоместокот на погребните трошоци за осигу-
рено лице умрено и закопано надвор од местото на 
постојаното живеење, се определува и исплатува 
во висина на надоместокот определен според место-
то за закопот ако тоа за корисникот е поповолно. 

Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рено лице умрено за време на престој во странство 
се определува во височина на неопходно потребни-
те трошоци за закоп во земјата во која осигуреното 
лице умрело. 

Височината на неопходните трошоци за закоп од 
претходниот став ја оценува Стручната служба на 
Заедницата, земајќи го предвид прибавеното мис-
лење за тоа од дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на СФРЈ во таа земја. 

Член 92 
Во случај на смрт на осигуреникот, на членови-

те на неговото семејство кои се здравствено осигу-
рени според овој статут, им припаѓа посмртна по-
мош во височина од едномесечен износ на основата 
на надоместокот на личниот доход, односно едноме-
сечната последна пензија, материјалното обезбеду-
вање или привремениот надоместок при што се зе-
ма предвид и заштитниот додаток што се исплатува 
со пензија како и додатокот на инвалидноста што 
се исплатува со инвалидската пензија во прописите 
на пензиското и инвалидското осигурување. 

III. ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ 
ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 93 
Осигурените лица ги остваруваат правата од 

здравствената заштита и другите права од здравст-
веното осигурување на начин и под услови предви-
дени со закон, овој статут и другите самоуправни 
општи акти на Заедницата како и договорот што го 
склучува Заедницата со здравствените организации 
на здружениот труд за укажување на здравствена-
та заштита на осигурените лица (во натамошниот 
текст: договор). 

1. Стекнување и користење на правата: 

Член 94 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување може да ги 
оствари лице со утврдено својство на осигурено 
лице. 

Својството на осигурено лице го утврдува 
Стручната служба на Заедницата врз основа на 
пријавата за осигурување што ја поднесува орга-
низацијата, приватниот работодавач, односно ста-
решината на домаќинството во рок утврден со општ 
акт на Заедницата. 

Осигурениците од член 18 од овој статут подне-
суваат пријава сами за себе. 

Утврдувањето на својството на осигурено лице 
се потврдува со издавање на исправа за здравствено 
осигурување (здравствена легитимација) во форма 
и содржина пропишана со одделен пропис. 

Член 95 
Ако организацијата, приватниот работодавач, 

односно старешината на домаќинството не подне-
се пријава за осигурување, заинтересираното лице 
може да поднесе барање до Стручната служба на 
Заедницата со решение да му го утврди својството 
на осигурено лице. 

АКО Заедницата не му утврди својство на оси-
гурено лице на лицето за кое е поднесена пријава 
за осигурување или тоа својство ќе му го утврди 
по некоја друга основа, донесува за тоа решение 
кое го доставува на заинтересираното лице и на 
подносителот на пријавата. 

Против решението од претходниот став, заинте-
ресираното лице и подносителот на пријавата мо-
жат заеднички или секој поодделно да изјават 

жалба до Комисијата за жалби на Собранието на 
Заедницата како второстепен орган на Заедницата. 
Решението на комисијата за жалби е конечно. 

Член 96 
Во рамките на Заедницата се води евиденција 

на осигурениците според одделни прописи. 
Заедницата за свои потреби може да пропишу-

ва и води и друга евиденција на осигурените. 

Член 97 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување на осигурени-
ците им се обезбедуваат од денот на стекнувањето 
на својството осигуреник, па до истекот на 30 дена 
по престанокот на тоа својство, ако за одделни слу-
чаи не се бара услов осигуреникот да бил определе-
но време здравствено осигурен по овој статут (прет-
ходно осигурување). 

Член 98 
Како ден на стекнување на својство на осигу-

реник за остварување на правата од здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигу-
рување, се смета и денот на поаѓањето на пат пора-
ди стапување на работа односно должност. 

На осигуреникот ка ј кого поради болест или 
несреќа настапила привремена спреченост за рабо-
та за времетраењето на осигурувањето се продол-
жува лекувањето по престанокот на осигурувањето 
се додека трае спреченоста за работа поради таа бо-
лест односно несреќа. 

На осигуреникот кој се пријавува во самоуп-
равната интересна заедница за вработување ако ја 
одбие работата која му е понудена, а која одговара 
на неговата стручна квалификација и физичка спо-
собност, му престанува правото на здравствена заш-
тита со денот на правосилноста на решението за 
упатување на понудената работа. 

Член 99 
Здравствената заштита се обезбедува по овој 

статут и за време на извршување на мерките на 
безбедност со упатување на осигуреното лице во 
установа за чување и лекување и тоа се додека 
таквото лице има својство на осигурено лице по 
овој статут. 

На осигуреникот кој се наоѓа на издржување 
казна затвор или строг затвор не му се обезбедува 
здравствена заштита по овој4 статут. 

Член 100 
За остварување на право условено со претход-

но осигурување, ако со овој статут не е поинаку 
определено, потребно е осигуреникот да бил здрав-
ствено осигурен најмалку 9 месеци без прекин или 
18 месеци со прекини за последните две години. 

Во време на претходно осигурување се сметаат 
периодите извршени пред настапувањето на опре-
делени околности односно случаи врз основа на 
кои се здобиваат на определени права и тоа во свој-
ство на осигуреник од член 14—18 од овој статут. 

Член 101 
Временските периоди кои осигурениците ги по-

минале во здружен труд во една или повеќе орга-
низации во вкупното работно време пократко од 
полното работно време, се пресметува така што 
вкупниот број на часовите на таквата работа во 
определени периоди се пресметува на полно работ-
но време. 

На корисниците на правата на професионална 
рехабилитација и вработување според прописите 
за инвалидско осигурување и осигурениците — же-
ни кои поради хранење и нега на дете, работат со 
скратено работно време, работата со скратено ра-
ботно време им се изедначува со работата со пол-
ното работно време. 
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Член 102 
При утврдувањето дали постои непрекинато 

осигурување ќе се смета дека осигурувањето не е 
прекинато во случај на преминување од една во 
друга организација, ако до новото стекнување на 
својството на работник во здружениот труд не по-
минало повеќе од 30 дена, односно ако осигурени-
кот во тој рок се пријавил во надлежната самоуп-
равна интересна заедница за вработување. 

Член 103 
Времето на вработување непосредно — пред 

стапувањето на отслужување на воениот рок во Ју-
гословенската народна армија се смета за непреки-
нато и се собира со времето на вработувањето по 
отслужувањето на воениот рок, односно по преста-
нокот на неспособноста поради болест за која дош-
ло до отпуштање од таа воена служба, ако до пов-
торното вработување не поминало повеќе од 30 де-
на, односно ако осигуреникот во рок се пријавил 
во надлежната самоуправна интересна заедница за 
вработување. 

Вработувањето непосредно пред заминување на 
работа во странство за лицата кои за тоа време не 
се осигурени по овој статут, се смета за непрекина-
то и се собира со вработувањето по враќањето во 
СФРЈ, ако од враќањето не поминало повеќе од 
30 дена, односно ако во тој рок осигуреникот се при-
јавил во надлежната самоуправна интересна заед-
ница за вработување. 

Во времето на претходно осигурување заради 
остварување на право на овој статут се сметаат и 
периодите поминати на работа во странство во зем-
јите со кои е склучена конвенција за социјално 
осигурување на наши работници. 

Член 104 
За осигурениците од членот 18 од овој статут 

и за членовите на нивните семејства, користењето 
на правата од овој статут е условено со редовно 
плаќање на стасаните придонеси со тоа што корис-
тењето на правата не може да започне, ако ста-
саниот придонес не е уплатен најдоцна до крајот на 
наредниот месец во кој придонесот стасал за упла-
та. Запреното користење на правата се воспоста-
вува од денот на намирување на сите стасани и 
неуплатени придонеси. 

Член 105 
На членовите на семејството на осигуреникот, 

им се обезбедува здравствена заштита за сето вре-
ме за кое се обезбедува здравствена заштита на оси-
гуреникот. 

На осигурените членови на семејството на оси-
гуреникот им се обезбедуваат правата од здравстве-
ната заштита предвидени во член 35 точка 1—5 од 
овој статут, а правата од точка 6 и 7 само ако оси-
гуреникот од кого тие го изведуваат тоа право бил 
претходно осигурен најмалку 24 месеци непрекинато 
или 36 месеци со прекини во последните 4 години 
или ако осигуреникот е уживател на старосна или 
инвалидска пензија. 

Член 106 
По исклучок од став 1 од претходниот член, на 

издржуваните членови на семејството на осигуре-
никот се обезбедува здравствена заштита и додека 
лицето од кое се изведува правото на здравствена 
заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок 
во Југословенската народна армија или за време-
траењето на неспособноста за работа поради болест 
од која е отпуштен од воената служба, ако непос-
редно пред стапувањето на отслужувањето на вое-
ниот рок го исполнувал условот на претходно оси-
гурување. 

На членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на 
осигуреникот не му престанало својството на работ-
ник во здружениот труд, за време на издржување 
на казната, му се обезбедува здравствена заштита 
по овој статут. 

Член 107 
Осигурените членови на семејството ја корис-

тат здравствената заштита според прописите што 
важат на подрачјето на кое тие живеат и според 
статутот на Заедницата на здравството и здравстве-
ното осигурување за тоа подрачје. 

Член 108 
Користењето на правата на забо-техничка по-

мош, протетички средства, протези, ортопедски и 
други помагала, помошни и санитарни справи 
(член 35 став 1 точка 6 и 7 од овој статут), се усло-
вува со претходно осигурување на осигуреникот, 
освен ако овие права се користат во врска со претр-
пена несреќа на работа или од заболување од про-
фесионални болести. 

По исклучок, здравствената заштита од прет-
ходниот став се обезбедува без оглед на траењето 
на претходното осигурување на осигурениците кои 
пред стекнувањето на својство на работник во здру-
жениот труд или пред пријавувањето во Самоуправ-
ната интересна заедница за вработување имале пра-
во на користење на таква здравствена заштита ка-
ко брачен другар или деца на осигуреникот или 
деца кои осигуреникот ги зел на издржување, ако 
својството на работник во здружениот труд го стек-
нале или се пријавиле во определен рок од денот 
на престанокот на поранешното својство на оси-
гурено лице, и тоа: брачниот другар во рок од 90 
дена, а децата во рок од 60 дена. 

Член 109 
Правата од здравствената заштита осигурените 

лица во целост ги остваруваат на товар средствата 
на Заедницата, ако со овој статут или одлука на 
Собранието на Заедницата донесена врз основа на 
Статутот, не е предвидено поодделните видови на 
здравствената заштита да се обезбедуваат ца товар 
средствата на Заедницата со учество на осигуре-
ните лица во трошоците за користење на таа заш-
тита. 

Здравствената заштита се обезбедува на товар 
средствата на Заедницата, ако осигуреното лице ја 
остварува на начин и под услови утврдени со овој 
статут и актите донесени врз основа на Статутот 
како и договорот склучен меѓу Заедницата и здрав-
ствената организација на здружениот труд. 

Условите и начинот на остварувањето на оддел-
ните видови здравствена заштита што се обезбе-
дуваат на товар на средствата на Заедницата, се 
утврдуваат со посебен општ акт на Заедницата. 

Осигуреното лице ја остварува здравствената 
заштита на товар средствата на Заедницата и кога 
по упат на здравствената организација на здруже-
ниот труд или лекарската комисија, поради одре-
дени медицински индикации или и без упат ако е 
во прашање итен или инаку оправдан медицински 
случај, остварува поодделни видови здравствена 
заштита вон условите и начинот утврден со оп-
штиот акт на Заедницата. 

Потребата од користење на здравствена заш-
тита во смисла на претходниот став поради меди-
цински оправдан случај, ја оценува секогаш ле-
карската комисија, а поради итен случај само ако 
дојде до спор. 

Ако осигуреното лице здравствената заштита ја 
остварува на друг начин, а не во смисла на став 
2 до 5 од овој член, Заедницата ги поднесува тро-
шоците за таа заштита во обемот кој одговара на 
трошоците за користење на таквата заштита во 
смисла на став 2 од овој член. Обемот на тие тро-
шоци и начинот на наплатувањето односно надо-
местокот на трошоците, во такви случаи ги опре-
делува Собранието на Заедницата со општ акт. 

Член НО 
Собранието на Заедницата може да пропишува 

со посебна одлука учество (партиципација) на оси-
гурените лица во трошоците на користењето на од-
делни видови здравствена заштита утврдени со 
овој статут. 
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Учеството на осигурените лица во трошоците 
на здравствената заштита не може да се воведува 
за право од задолжителните видови на здравстве-
ната заштита и здравствената заштита поради нес-
реќа на работа и заболување од професионални бо-
лести. 

Собранието на Заедницата може со општ акт 
да ослободи од учество во трошоците за користење 
на одделни видови здравствена заштита определе-
ни категории осигурени лица со оглед на нивната 
економска состојба, возраст и други околности. 

Член 111 
Осигурено лице може да биде упатено на леку-

вање во странство на товар средствата на Заедни-
цата, ако се исцрпени сите можности за лекување 
во СФРЈ, а постојат можности за успешно лекување 
во странство. 

Условите и постапката за упатување на осигу-
рени лица на лекување во странство со претходна 
согласност ги утврдува Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување со посебен 
општ акт. 

Член 112 
Осигурените лица имаат право на слободен из-

бор на здравствена организација на здружениот 
труд и лекар кој ќе им укажува здравствена заш-
тита. 

Начинот и условите под кои осигурените лица 
ќе ги користат условите на здравствените организа-
ции на здружениот труд и здравствените работници, 
се утврдуваат со посебен општ акт на Заедницата. 

1. Стекнување и користење на правата 

Член 113 
Во укажувањето на здравствената заштита и 

во постапката за остварување на правата од здрав-
ствената заштита и другите права од здравственото 
осигурување, утврдуваат: лекар, лекарска комисија, 
комисија на вештаци"лекари и комисија на инва-
лидско осигурување. 

Со општ акт на Заедницата се формираат ле-
карските комисии и комисијата на вештаци-ле-
кари и се утврдува составот, надлежноста и начи-
нот на нивната работа. 

Со општ акт на Заедницата поблиску се утврду-
ваат и задачите на лекарот — поединец во оства-
рувањето на здравствената заштита на осигурени-
ците. 

Член 114 
Ако осигуреното лице не е задаволно со оцен-

ката што ја дал лекарот-поединец, може да изјави 
приговор до надлежната лекарска комисија. 

Приговорот се поднесува усно или писмено во 
рок од 48 часа од соопштувањето на оценката, до 
лекарот против чија оценка е изјавен приговорот 
или непосредно до лекарската комисија. 

Лекарот на кого му е изјавен приговорот усно, 
ако не ја преиначи својата оценка, должен е да нап-
рави за тоа забелешка што ја потпишува и осигу-
реното лице. 

Лекарот на кого му е изјавен приговорот е дол-
жен веднаш да го достави предметот до надлежната 
лекарска комисија. 

Член 115 
Лекарската комисија е должна веднаш да го зе-

ме во постапка приговорот заради донесување на 
оценка. 

Ако приговорот е изјавен против оценката за 
работната способност на осигуреникот, лекарската 
комисија е должна веднаш да го повика осигурени-
кот на преглед. Во другите случаи комисијата ќе 
го повика на преглед осигуреното лице ако смета 
дека е тоа потребно за давање на правилна оценка. 
Ако лекарската комисија смета дека е потребно да 
се дополни медицинската обработка, ќе ги определи 
без одлагање потребните медицински испитувања. 

Оценката на здравствената состојба за работ-
ната способност на осигуреникот мора да биде пот-
полна образложена и во согласност со медицинска-
та документација што служела како основа за да-
вање на оценката. 

Оценката што ја дала лекарската комисија по 
повод изјавениот приговор против оценката на ле-
карот-поединец е конечна. 

За оценката на лекарската комисија писмено 
се известуваат лекарот, стручната служба на За-
едницата и организацијата односно приватниот ра-
ботодавач каде што е вработен осигуреникот. 

Член 116 
Против оценката на лекарската комисија во слу-

чаите кога согласно општиот акт на Заедницата 
(член 114 став 2) одлучува како првостепен орган, 
може да се поднесе приговор до Комисијата на 
вештаци-лекари во рок од три дена од денот на 
соопштувањето на оценката на лекарската комисија. 

Приговорот се поднесува усно, на записник или 
писмено до Лекарската комисија против чија оцен-
ка се изјавува приговорот, а таа е должна пригово-
рот заедно со предметот веднаш да го достави до 
Комисијата на вештаци — лекари. Приговорот мо-
же да се поднесе во писмена форма и непосредно 
до Комисијата на вештаци — лекари. 

Член 117 
Комисијата на вештаци — лекари е должна вед-

наш да го земе во постапка приговорот заради да-
вање на своја оценка. 

Ако приговорот е изјавен против оценката на 
работната способност, комисијата на вештаци — ле-
кари е должна веднаш да го повика осигуреникот 
на преглед. Во другите случаи комисијата ја дава 
својата оценка врз основа на медицинската доку-
ментација, а може ако најде дека тоа е потребно, 
и да го повика осигуреникот на преглед. Ако ко-
мисијата смета дека е потребно да се дополни ме-
дицинската обработка, ќе ги определи без одлага-
ње потребните медицински испитувања. 

Оценката што ја дала комисијата на вештаци — 
лекари по повод изјавениот приговор против оцен-
ката на лекарската комисија е конечна. 

За оценката на комисијата на вештаци — ле-
кари, писмено се известуваат осигуреникот, лекар-
ската комисија, против чија оценка е изјавен при-
говор, лекарот — поединец, Стручната служба на 
Заедницата и организацијата односно приватниот 
работодавач каде што осигуреникот е вработен. 

Член 118 
Стручната служба на Заедницата, организација-

та односно приватниот работодавач каде што е вра-
ботен осигуреникот, може да бараат осигуреникот 
чија способност ја оценил лекарот, да се подложи 
на преглед од страна на надлежната лекарска ко-
мисија заради повторно оценување на неговата ра-
ботна способност. Повторен преглед не може да се 
бара ако осигуреникот се наоѓа на лекување во 
стационарна здравствена работна организација. 

Лекарската комисија е должна по приемот на 
барањето веднаш да го повика осигуреникот на 
преглед. 

Осигуреникот е должен да се јави на лекарска 
комисија заради преглед во рокот што ќе го опре-
дели комисијата. Ако осигуреникот без оправда-
ни причини не се јави на поканата за преглед, на-
тамошното исплатување на надоместокот на лич-
ниот доход му се запира се додека не се јави на 
поканата. 

Член 119 
Правото на надоместок на личниот доход и 

другите парични надоместоци според овој статут, 
осигурените лица ги остваруваат, по правило на 
Заедницата доколку со овој статут не е поинаку 
предвидено, 
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Определени права осигурениците можат да ост-
варуваат во организациите во кои се вработени врз 
основа на договор склучен помеѓу Заедницата и 
тие организации. 

Член 120 
За правото на надоместокот на личниот доход 

на осигуреникот поради спреченост за работа што 
се остварува на товар средствата на Заедницата, 
решава стручната служба на Заедницата по прет-
ходно прибавена оценка и мислење на лекар поеди-
нец односно лекарска комисија. 

Член 121 
Исплатата на паричните надоместоци и помош 

се врши по правило, врз основа на поднесените до-
кази, без донесување на формално решение. По 
барање на осигуреното лице, стручната служба на 
Заедницата е должна да донесе решение во писмена 
форма. , „ , . ^ ; 

Член 122 
Против првостепеното решение со кое е одлу-

чено за остварување на правата од здравственото 
осигурување, осигуреното лице има право на жал-
ба до Комисијата за жалби на Собранието на За-
едницата. Решението на Комисијата за жалби е 
конечно. 

Член 123 
При решавањето за правата од здравственото 

осигурување на осигурените лица ќе се примену-
ваат одредбите на Законот за општа управна пос-
тапка, ако со закон и овој статут не и поинаку оп-
ределено. 

Член 124 
Во постапката за остварување на правата за 

надоместок на личниот доход и другите парични 
примања, осигуреното лице може против конечното 
решение на Заедницата да поведе постапка пред 
Општинскиот суд надлежен според седиштето на 
Заедницата и според местото на живеењето на оси-
гуреното лице. 

Член 125 
Барањето за остварување на правата за надо-

местокот на личниот доход и другите парични при-
мања по овој статут, може да се поднесат во рок 
од 1 година од денот на стасаноста на правото. 

Правата на парични надоместоци и помош ста-
суваат и тоа: 

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

2. правото на помош за опрема на новородено 
дете, ако не е исплатено пред раѓањето на детето 
со денот на раѓањето; 

3. правото на посмртна помош и надоместок на 
трошоците за закоп, со денот на смртта на осигуре-
ното лице; 

4. правото на патни трошоци — првиот ден по 
извршеното патување; 

5. правото на надоместок на останатите трошо-
ци, со наредниот ден од денот кога осигуреното ли-
це ги исплатило за користење на правата што му 
припаѓаат по овој статут. 

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 

Член 126 
На осигурениците вработени кај југословенски-

те организации во странство (член 14 став 1 точка 
1), им се обезбедува здравствена заштита, која по 
овој статут се обезбедува на осигурениците во здру-
жениот труд од првиот ден на таквото вработување. 

На членовите на потесното семејство на осигу-
реникот од став 1 на овој член, им се обезбедува 
здравствена заштита додека престојуваат со осигу-
реникот во странство: 

1. ако осигуреникот е упатен на работа во 
странство подолго од шест месеци — од првиот ден 
на престојувањето во странство и 

2. ако осигуреникот е упатен на работа во 
странство до шест месеци — здравствена заштита 
само во случај на неопходна лекарска помош. 

Член 127 
На осигурениците — југословенски државјани 

вработени во домаќинствата на осигурениците — ју-
гословенски државјани на служба во странство ка ј 
југословенските организации или во меѓународните 
организации; вработени кај странските организации, 
односно работодавачи ако го задржале својството 
на лице во здружен труд на подрачјето на Заедни-
цата, осигурениците од членот 14 став 1 точка 1 од 
овој статут и осигурениците упатени во странство 
од организацијата кај која се во здружен труд, 
поради вршење на определени работи или задачи, 
им се обезбедува здравствена заштита за време на 
нивниот престој во странство до шест месеци, само 
во случај на неопходна лекарска помош, а по тој 
рок здравствената заштита која по овој статут се 
обезбедува на останатите осигуреници во работен 
однос. 

На членовите на потесното семејство на осигу-
рениците од ставот 1 на овој член додека престоју-
ваат со осигуреникот во странство, им се обезбеду-
ва здравствена заштита во ист обем како и на тие 
осигуреници. 

Член 128 
На осигурениците во здружен труд и осигуре-

ниците од членот 14 став 1 точка 7 и член 16 точка 
1 став 1 од овој статут, кои се упатени во ст.ранство 
поради стручно усовршување и учење односно прак-
са, им се обезбедува за време на нивниот престој 
во странство до шест месеци здравствена заштита, 
само во случај на неопходна лекарска помош, а по 
тој рок здравствена заштита се обезбедува по овој 
статут на останатите осигуреници во здружениот 
труд. 

Член 129 
На осигурените лица кои се наоѓаат во странст-

во од други причини, а не од причините од член 
126—128 од овој статут, им се обезбедува здравст-
вена заштита само за првите три месеци на прес-
тојот во странство и тоа само во случај на неопход-
на лекарска помош. 

Член 130 
Ако во користење на здравствена заштита на 

осигурените лица од членот 126—129 од овој ста-
тут е неопходно болничко лекување, трошоците за 
таквото лекување за првите три месеци ги подне-
сува во целост Заедницата. Ако болничкото леку-
вање трае подолго од три месеци, трошоците од пр-
виот ден на четвртиот месец ги поднесува Заедни-
цата, само до износот на трошоците што би се пла-
тиле на подрачјето на Заедницата, односно во здрав-
ствената организација на територијата на СФРЈ ка-
де е иницирано таквото лекување. Ако пресмету-
вањето на болничкото лекување во СФРЈ не е мож-
но поради здравствена состојба на болниот, односно 
е нецелисходно поради голема оддалеченост, Заед-
ницата ги поднесува трошоците на лекувањето во 
целост и преку три месеци. 

На осигурените лица на кои за време на прес-
тојот во странство им се обезбедува здравствена 
заштита само за случај на неопходна лекарска по-
мош, ако здравствената заштита ја користат во 
странство во поширок обем, односно преку опре-
делените рокови, трошоците за здравствената заш-
тита користена во странство, ќе се надоместат на 
товар на средствата на Заедницата во динарски 
средства и тоа само до износот на трошоците за 
пружање на таква помош на подрачјето на Заед-
ницата, односно каде што според карактерот на 
заболувањето случајот можел да се лекува на те-
риторијата на СФРЈ. 
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Член 131 
Начинот и условите на обезбедување и оства-

рување на правата од здравствено осигурување во 
странство ги утврдува Заедницата со посебен општ 
акт.. 

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување со општ акт да 
ги утврдува начинот и условите на обезбедување 
и остварување на здравствена заштита во стран-
ство на товар на средствата на Заедницата и пос-
тапката за остварување на правата од здравственото 
осигурување во странство, како и височината на 
учеството на осигурените лица во трошоците за ко-
ристење на лекови што им се обезбедуваат на оси-
гурените лица кои остваруваат здравствена заштита 
во странство. 

Член 132 
На осигурениците од член 18 и член 27 од овој 

статут, трошоците за лекување во странство, ако се 
таму затекнати, се признаваат само за случај на 
итна медицинска помош и повреди предизвикани 
од несреќен случај и тоа во динарски средства, во 
висина на трошоците што би биле направени докол-
ку лицето би било лекувано на подрачјето на За-
едницата. 

III 

СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 133 
Средствата на Заедницата се обезбедуваат од 

придонеси и од други приходи утврдени со закон, 
со овој статут и со другите општи акти на Заед-
ницата. 

Член 134 
Средствата за одделна година се утврдуваат и 

распоредуваат со финансискиот план на Заедни-
цата во согласност со програмата за развој на здрав-
ствената заштита и здравствената дејност. 

На крајот од годината се составува завршна 
сметка за која конечно се утврдуваат приходите и 
расходите на Заедницата. 

Член 135 
Средствата за обезбедување на правата од 

здравствена заштита и другите права од здравст-
веното осигурување на корисниците на услугите — 
работници и корисниците на услугите — земјоделци 
се водат и искажуваат одвоено. 

Член 136 
Средствата на Заедницата за обезбедување на 

правата од здравствената заштита и другите права 
од здравственото осигурување на корисниците на 
услугите — работници, се формираат од: 

1. придонеси за здравствено осигурување; 
2. надоместок од здравственото реосигурување; 
3. средства од фондот на солидарноста; 
4. средства издвоени од вишокот на приходите 

над расходите, според одлуката на Заедницата; 
5. камата на вложените средства на Заедницата; 
6. надоместок на трошоците за здравствена за-

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

ците за здравствена заштита по конвенции; 
8. приходи по основа на надоместок на штета; и 
9. други приходи на Заедницата. 

Член 137 
Средствата на Заедницата за обезбедување на 

правата од здравствената заштита на корисниците 
на услугите — земјоделци се формираат од: 

1. придонеси за здравствено осигурување; 
2. учество на општествено-политичките заедни-

ци во покривање на трошоците за задолжителни 
видови на здравствена заштита; 

3. надоместок од здравственото реосигурување; 
4. средства од фондот на солидарноста; 
5. средства издвоени од вишокот на приходите 

над расходите според одлуката на Заедницата; 
6. камата на вложените средства на Заедницата; 
7. од други приходи на Заедницата. 
Од средствата на Заедницата се надоместуваат 

расходите за: 
1. остварување на правата на осигурените и не-

осигурените лица по основа на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита; 

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

3. остварување на правата од здравствената за-
штита и другите права од здравственото осигурува-
ње што самостојно ги утврдува Заедницата; 

4. премиите на здравственото реосигурување; 
5. посебен придонес на фондот на солидарноста; 
6. надоместок на Стручната служба на Заедни-

цата; 
7. финансирање на Републичката заедница на 

здравството и здравственото осигурување; 
8. потребите на студиските и научно-истражу-

вачките работи со цел за унапредување на здрав-
ственото осигурување; 

9. финансирање на проширена репродукција 
во здравствената дејност; 

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

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

Член 138 
Средствата за обезбедување на здравствена за-

штита на неосигурените лица како и средствата за 
обезбедување на правата од здравственото осигу-
рување на членовите на семејствата на лицата вра-
ботени во странство, доколку здравственото осигу-
рување се обезбедува на товар на средствата на 
странскиот носител на осигурувањето, се водат и ис-
кажуваат одделно. 

Член 139 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување на финансиска стабилност во 
работењето и ликвидност во извршувањето на об-
врските спрема осигурените лица, здравствените ор-
ганизации на здружен труд и другите организации 
на кои им е доверено спроведувањето на здравстве-
ното осигурување. 

Резервниот фонд се формира одделно за сред-
ствата за обезбедување на правата од здравствената, 
заштита и другите права од здравственото осигуру-
вање на корисниците на услугите — работници и 
корисници на услугите — земјоделци. 

Член 140 
Резервниот фонд на здравственото осигурува-

ње се формира од: 
1. издвојување на определен процент од вкуп-

ните средства на Заедницата во висина која ќе ја 
определи Собранието на Заедницата; 

2. издвојувањето на вишокот на приходите над 
расходите во висина која ќе ја определи Собрание-
то на Заедницата; и 

3. камата на вложените средства на резервниот 
фонд. 

Член 141 
Задолжителната резерва не може да биде пони-

ска од двомесечниот просечен износ на вкупно пла-
нираните приходи на Заедницата за тековната го-
дина. Задолжителното ниво на резервата се обез-
бедува во рок од четири години. 

Задолжителната резерва од став 1 на овој член 
се обезбедува најмалку во висина од една четврти-
на во секоја година. 
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Член 142 
Средствата на резервниот фонд можат да се 

користат во текот на годината како обртни средства 
за извршување на тековните обврски на Заед-
ницата. 

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

Член 143 
В И Ш О К О Т на расходите над приходите што се 

утврдува со завршната сметка на Заедницата, се 
покрива од средствата на резервниот фонд. 

Средствата на резервниот фонд потрошени за 
покривање на вишокот на расходите над приходите 
до висина на задолжителниот дел, треба да се вра-
тат на соодветниот дел на резервниот фонд во те-
кот на наредните години, но најмногу по 1/4 од за-
должителниот дел. 

Непокриениот дел на вишокот на расходите се 
покрива со кредити, со тоа што отплатата се врши 
од тековните приходи на Заедницата остварени во 
наредните години, според одлуката на Заедницата. 

Член 144 
Покрај резервниот фонд Заедницата формира и 

фонд за унапредување и развој на здравствената 
служба. 

Приходи на фондот се: 
1. средства кои Заедницата ги издвојува од 

вкупните приходи; 
2. приходи од камата на вложени средства на 

фондот; 
3. други приходи. 
Средствата на овој фонд можат да се даваат 

исклучително како наменски кредити и неповратни 
средства на здравствените работни организации, на 
општествено-политичките заедници и на други но-
сители на општествени средства за намени кои слу-
жат за унапредување на здравствената служба и 
здравствената заштита на осигурениците. 

Условите за давање на кредити и неповратни 
средства ги утврдува Заедницата со посебен општ 
акт. 

Ако настане потреба да се спроведат вонредни 
акции и мерки за превентивна здравствена зашти-
та, а средствата обезбедени врз основа на договор 
меѓу Заедницата и здравствената работна организа-
ција која ги спроведува акциите и мерките не бидат 
доволни, Заедницата може на носителот на тие ак-
ции и мерки да му обезбеди, без враќање, потребни 
средства за довршување на преземените акции, од-
носно мерки. 

Член 145 
Заедницата на здравствено осигурување задол-

жително ги реосигурува здравствените ризици во 
следните случаи: 

1. елементарни непогоди, 
2. масовни несреќи и 
3. масовни епидемии. 

Член 146 
Заедницата во договор со другите заедници на 

здравството и здравственото осигурување на работ-
ниците, може да реосигурува на економски осно-
ви и според начелата на взаемност и други ризици 
што можат да настанат во спроведувањето на 
здравственото осигурување. 

Член 147 
Заедницата договорно со другите заедници на 

здравственото осигурување, го определува начинот 
на унапредување со фондот на здравственото рео-
сигурување, обемот на ризиците што се реосигуру-
ваат, тарифите на премиите за реосигурување, на-
доместоците што се обезбедуваат во случај на на-
станување на реосигурените ризици и условите и 
постапката за остварување на овие надоместоци. 

Член 148 
Од приходите остварени за задолжителните ви-

дови на здравствена заштита, Заедницата обезбеду-
ва средства за финансирање на фондот на солидар-
носта. 

Средствата се обезбедуваат со посебен придонес 
во висина што ја утврдува Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување на работниците на 
Македонија со овој акт. 

Член 149 
Средствата на Заедницата што се остваруваат 

со придонеси за здравствено осигурување ги обез-
бедуваат: 

1. работниците во основните организации на 
здружен труд и другите самоуправни организации 
и заедници, во работните заедници на државните 
органи, општествено-политичките организации и 
здруженијата и други работни заедници кои не се 
организирани како организации на здружен труд; 

2. членовите на собранијата на општествено-по-
литичките заедници и на нивните органи, на посто-
јани должности и избраните лица на постојани 
должности во општествено-политичките и други са-
моуправни организации, заедници и комори, ако им 
е тоа единствено или главно занимање и ако при-
маат паричен надоместок за својата работа; 

3. работните луѓе што вршат занаетчиска, уго-
стителска и друга дејност, со средства за работа над 
кои постои право на сопственост, и работните луѓе 
кои со личен труд самостојно, во вид на занимаше, 
вршат професионални дејности за себе и за работ-
ниците вработени кај нив; 

4. работните луѓе што вратат земјоделска дејност 
со средства за работа над кои постои право на соп-
ственост; 

5. корисниците на пензии и инвалиднина; 
6. работниците вработени во странство на кои 

не им е обезбедена здравствена заштита од стран-
скиот носител на осигурување; 

7. заедниците за работите на вработувањето; 
8. основните организации на здружен труд и 

другите самоуправни организации и заедници, др-
жавните органи, општествено-политичките органи-
зации и здруженија и други работни заедници што 
не се организирани како организации на здружен 
труд. 

Член 150 
Основата за пресметување и уплатување на 

придонесите од претходниот член е за: 
— обврзниците од точка 1 и 2 — бруто личниот 

доход; 
— обврзниците од точка 3 — личниот доход; 
— обврзниците од точка 4 — личниот доход од 

земјоделска дејност; 
— обврзниците од точка 5 — износот на пензии 

и други примања освен додатокот за помош и нега; 
— обврзниците од точка 6 — договорената ос-

нова за осигурување; 
— обврзниците од точка 7 — просечниот из-

нос исплатен на име паричен надоместок на при-
времено безработни лица за времето за кое се пла-
ќа придонес за здравствено осигурување. 

Основата за пресметување и уплатување на при-
донесот од точка 8 за осигурување во случај на не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести на работниците и учениците на училиштата 
за средно образование за одделни занимања, е оства-
рениот доход намален за пресметаните законски и 
договорни обврски, освен данокот на доход. 

Основата за пресметување и уплатување на 
придонес, доколку не е утврдена со закон, ја утвр-
дува Заедницата. 

Член 151 
Висината на придонесите ја утврдува Заедни-

цата. 
Висината на придонесите се определува така 

што средствата кои се остваруваат од придонесите 
заедно со останатите приходи да се покријат обвр-
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ските на Заедницата по основа на осигурените пра-
ва, обезбедуваат средства за резервниот фонд, спро-
ведување на реосигурување, учество во финанси-
рањето на фондот на солидарноста, средствата по-
требни за спроведување на здравственото осигуру-
вање, како и дел на средствата за развој на здрав-
ствената дејност. 

Член 152 
Придонесите за здравствено осигурување се 

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

штита и правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување утврдени 
со овој статут и 

2. правата од здравственото осигурување за слу-
чај на несреќа на работа и заболување од професи-
онални болести. 

Член 153 
Придонесите за задолжителните видови на 

здравствена заштита и за здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигурување утврде-
ни со овој статут, се утврдуваат според единствени 
пропорционални стапки на личните доходи односно 
основите за пресметување и плаќање на придоне-
сите. 

Придонесот за здравствено осигурување за слу-
чај на несреќа на работа и заболување од профе-
сионални болести, го утврдува Заедницата според 
единствени пропорционални стапки на доходот од-
носно утврдените основи. 

Ако од субјективни причини доаѓа до зголеме-
на опасност, Заедницата може, во согласност со за-
кон, за одделни организации и приватни работо-
давачи да утврди повисока стапка на придонес. 

Член 154 
За лицата вработени во странство, ка ј меѓуна-

родни и други организации, по основа на меѓунаро-
ден договор или кај странски работодавач, ако се 
осигурени според овој статут, како и за осигурени-
ците вработени кај југословенските организации во 
странство, се плаќа и посебен придонес за корис-
тење на здравствена заштита во странство. 

Посебниот придонес за користење на здравстве-
на заштита во странство се плаќа и за членовите на 
потесното семејство на југословенските работници 
вработени во странство, кои живеат на подрачјето 
на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита од странскиот носител на здравст-
вено осигурување. 

Посебниот придонес за лицата од став 1 на овој 
член се пресметува одделно за сите осигурени ри-
зици според единствени пропорционални стапки. 

Посебниот придонес за лицата од став 2 на овој 
член се пресметува одделно за секој осигуреник 
според единствени износи на придонесот. 

Член 155 
Собранието на Заедницата може, за одделни ка-

тегории осигуреници, придонесите за здравствено 
осигурување да ги определи во постојани износи. 

Член 156 
Одлуките за стапките и износите на придоне-

сите се донесуваат пред почетокот на календарска-
та година во која почнува нивната примена. 

Ако до тој рок одлуките не се донесат, во идна-
та година, до донесување на одлуките, ќе се приме-
нуваат стапките кои важеле во претходната година. 

Член 157 
Придонесите за здравствено осигурување ги пре-

сметуваат и уплатуваат: 
1. организациите на здружен труд и другите са-

моуправни организации, државните органи, опште-
ствено-политичките организации и заедници и други 
организации што исплатуваат личен доход; 

2. работните луѓе што вршат земјоделска, зана-
етчиска, угостителска и друга дејност за себе и за 
работниците вработени ка ј нив; 

3. заедниците за вработување — за пријавените 
привремено безработни лица кои имаат право на 
здравствено осигурување врз основа на овој ста-
тут; 

4. заедниците на пензиско и инвалидско осигу-
рување за уживателите на пензија, корисниците на 
права од професионална рехабилитација и право 
на вработување на инвалидското осигурување како 
и за уживателите на инвалиднина; 

5. уживателите на пензија или инвалиднина од 
странски носители на осигурување; 

6. осигурениците — работници — југословенски 
државјани: 

а) вработени во странство — за членовите на 
своето потесно семејство кои живеат на подрачјето 
на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита кај странскиот носител на здрав-
ствено осигурување; 

б) кои на подрачјето на Заедницата се вработе-
ни во странски дипломатски и конзуларни прет-
ставништва, странски и меѓународни мисии или во 
лична служба кај претставниците што уживаат ди-
пломатски имунитет; 

в) кои во странство стапиле на работа кај меѓу-
народни и други организации по основа на меѓуна-
роден договор или ка ј странски работодавец, а за-
должително се осигурени според Законот и овој 
статут; 

7. организациите на здружениот труд — за лица 
на задолжителна практична работа или доброволна 
практика (волонтери); 

8. организациите — за лица на школување, 
стручно усовршување или постдипломски студии на 
кои поради тоа им престанало својството на работ-
ник во здружен труд, а примаат стипендија и за 
лицата кои пред здобивањето на својството на ра-
ботник во здружен труд ги упатат како свои сти-
пендисти на практична работа во друга организаци-
ја заради стручно оспособување; 

9. организациите и приватните работодавачи ка ј 
кои се изведува практична настава за учениците од 
училиштата за средно образование од одредено за-
нимање за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава; 

10. странските носители на осигурувањето пре-
ку органот за врска — за членовите на семејствата 
на наши работници вработени во странство осигу-
рени по меѓународни спогодби. 

Член 158 
Врз основа на одлука на Собранието на Заед-

ницата, југословенските организации на здружен 
труд што вршат градежни или други работи во 
странство, можат наместо обврската за плаќање на 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство, да преземат обврска сами да ги поднесу-
ваат трошоците за здравствената заштита во стран-
ство што ја користеле осигурениците — југословен-
ски работници вработени во тие организации на ра-
ботите што ги изведуваат во странство, како и за 
членовите на нивните семејства кои со осигурени-
ците престојуваат во странство. 

Член 159 
Обврзници за уплата на придонесите за здрав-

ствено осигурување на лицата од член 29 и 30 од 
овој статут се: 

1. за лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции кои по прописите за инвалидско осигу-
рување се осигурени за сите случаи на инвалидност 
и за лица кои учествуваат во организирани јавни 
работни акции и на тие работи, работат најмалку б 
часа дневно — инвеститорот на тие работи, на товар 
на своите средства. 

2. за лица кои се наоѓаат на предвојничка обука 
— логорување и лица припадници на територијал-
ните единици и припадници на цивилната зашти-
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та — општината која ја организира предвојничката 
обука, односно извршувањето на задачите. 

3. за уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот совет 
— Републичкиот секретаријат за народно здравје и 
социјална политика, на товар на буџетот на Репуб-
ликата. 

4. за учениците во средните училишта и сту-
дентите на вишите и високите школи, факултетите 
и уметничките академии — организациите кај кои 
се изведува практичната работа во врска со наста-
вата. 

5. за лицата кои работат помалку од половина 
од полното работно време и лицата кои вршат ра-
бота или задача по основа на договор за дело, 
организацијата кај која се вработени, односно за 
која ја вршат работата. 

6. за припадниците на доброволните организации 
за противпожарната заштита — органот, односно ор-
ганизацијата што ја формира доброволната органи-
зација за противпожарната заштита. 

Член 160 
Придонесите од членот 159 од овој статут се 

плаќаат само за лица кои немаат својство на оси-
гуреници, односно кои во рамките на Заедницата 
во која се осигурени користат помал обем на здрав-
ствена заштита од онаа што им се обезбедува спо-
ред овој статут. 

Член 161 
Наплатувањето на сите придонеси од обврзни-

ците што своето финансиско работење го водат пре-
ку Службата на општественото книговодство, го вр-
ши таа служба при исплата на средствата за лич-
ни доходи. 

Другите обврзници се должни сами да ги упла-
туваат придонесите во полза на Заедницата. 

Член 162 
Обврската за плаќање на придонесите стасува: 
1. за обврзниците кои финансиското работење го 

водат преку Службата на општественото книговод-
ство на денот на подигањето на средствата за ис-
плата на лични доходи; 

2. за обврзниците кои своето финансиско рабо-
тење не го водат преку Службата на општественото 
книговодство — последниот ден во месецот за кој 
се врши исплата на личниот доход, односно пр-
виот ден во месецот ако исплатата на личниот до-
ход е договорена однапред; 

3. за осигурениците кои се сами обврзници за 
уплата на придонесите е првиот ден во месецот за 
изминатиот месец. 

За останатите обврзници на придонеси кои не 
се опфатени со претходниот став, обврската за пла-
ќање на придонесите ќе се регулира со посебен акт 
на Заедницата. 

Член 163 
Утврдувањето и наплатата на придонесите за 

здравствено осигурување од работните луѓе кои ос-
тваруваат личен доход од самостојно вршење на 
земјоделска, занаетчиска, угостителска и друга деј-
ност ги врши органот за приходи на општината Те-
тово во рокови и на начин на кој се врши облог и 
наплата на данокот од личен доход според Законот 
за даноците на граѓаните. 

Член 164 
Обврзникот кој не ќе ги плати придонесите во 

рокот на стасаноста, должен е да плати камата по 
стапка од 0,1% дневно на износот на ненавремено 
платените придонеси за сите денови на задоцнува-
њето. 

Член 165 
Обврзникот на придонес кој уплатил придонес 

во поголем износ одошто бил задолжен, има право 
да бара да му се вратат повеќе уплатените износи. 

Повеќето уплатени придонеси ќе се вратат на 
обврзникот по негово барање. 

Член 166 
Побарувањата на придонесите застаруваат за 

5 години, сметајќи од крајот на годината во која 
стасала обврската за плаќање. 

Текот на застареноста се прекинува со секое 
службено дејствие на Заедницата извршено со цел 
да се утврди обврската за плаќање на придонесите 
или наплатата што му е ставена на знаење на об-
врзникот. По секој прекин на текот на застарено-
ста започнува да тече нов рок на застареност од 5 
години. Во секој случај застареноста настапува по 
истекот на 10 години од денот кога прв пат започ-
нала да тече. 

Член 1'67 
Побарувањата на обврзникот на придонесите за 

враќање на неправилно или повеќе уплатениот при-
донес, застарува за 5 години по истекот на годината 
во која е извршена наплатата. 

Текот на застареноста се прекинува со секое 
дејствие на обврзникот преземено кај Заедницата 
со цел враќање на неправилно или повеќе уплате-
ниот придонес. По секој прекин на текот на заста-
реноста започнува да тече нов рок на застареност 
од 5 години. Во секој случај застареноста настапува 
по истекот на 10 години од денот кога прв пат за-
почнала да тече. 

Член 168 
Неуплатениот стасан придонес може да се от-

пише во следните случаи: 
1. ако спрема обврзникот на придонесот — ор-

ганизацијата е отворена постапка на присилна ли-
квидација, а во текот на постапката придонесот не 
можел да биде наплатен поради недостиг на сред-
ства; 

2. ако обврзникот на придонесот — физичко ли-
це — умрел односно се иселил во непознато место 
и не оставил имот од кој би можел да се наплати 
придонесот, односно ако новото место на живеење 
или престој не можело да се утврди ни со про-
верка кај органите за внатрешни работи; и 

3. ако ка ј обврзникот на придонесот — физич-
ко, лице е утврдена од страна на надлежен извршен 
орган неможност на наплата на долгот, при што 
присилната наплата е обидувана најмалку три пати 
во последните три години од денот на стасаноста. 

Член 169 
Заедницата има право да врши преглед на кни-

гите и евиденциите кај обврзниците на придонеси-
те заради контрола на плаќањето, пресметувањето и 
уплатувањето на придонесите, контрола на прија-
вите за осигурување и контрола на остварувањето 
на правата на осигурените лица. 

Член 170 
Финансиското работење на Заедницата опфаќа 

особено: 
— составување на финансискиот план на при-

ходите и расходите; 
— следење на остварувањето на приходите и 

извршувањето на расходите; 
— водење на книговодство и евиденција за фи-

нансиското работење и за средствата на Заедни-
цата; 

— составување на завршна сметка за средствата 
на Заедницата. 

Член 171 
Финансискиот план на Заедницата се донесува 

за една календарска година и важи за годината за 
која е донесен. 

Финансискиот план по правило се донесува 
пред почетокот на годината. 

Ако финансискиот план не биде донесен во ро-
кот од претходниот став, Собранието на Заедни-
цата донесува одлука за времено финансирање. 

Временото финансирање се врши врз основа на 
финансискиот план од претходната година, но не 
подолго од три месеци. 
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Член 172 
Во текот на годината може да се врши ребаланс 

на финансискиот план со цел да се обезбеди усо-
гласување на приходите и расходите на Заедницата. 

IV 
СЛОБОДНА РАЗМЕНА НА ТРУДОТ 

Член 173 
Слободната размена на трудот помеѓу корисни-

ците на услугите и давателите на услугите во За-
едницата, се остварува врз основа на мерилата 
утврдени со овој статут, во согласност со опште-
ствени договори и самоуправни спогодби. 

Основите и мерилата утврдени со овој статут се 
основа за поблиско уредување на односите во сло-
бодната размена на трудот со општествени догово-
ри, самоуправни спогодби, општиот акт на Заед-
ницата и договори за укажување на здравствени 
услуги и остварување на здравствената заштита. 

Член 174 
Слободната размена на трудот во Заедницата се 

засновува на: 
1. програмите и плановите за развој на здрав-

ствената заштита и здравствената дејност со кои, 
во согласност со општествените планови и во рам-
ките на материјалните можности, се утврдуваат це-
лите и мерките за развој и унапредување на здрав-
ствената заштита и здравствената дејност; 

2. плановите за работа на здравствените органи-
зации на здружен труд усогласени со приоритетните 
проблеми и мерки на програмата за здравствена за-
штита ; 

3. применување на објективни критериуми за 
вреднување на трудот и за стекнување на доход во 
здравството; 

4. договори за меѓусебните права и обврски во 
реализацијата на усвоените програми и планови; 

5. следење и контрола на извршувањето на пре-
земените обврски во здравствената заштита. 

Член 175 
Во Заедницата се донесуваат долгорочни и го-

дишни програми и планови за развој на здравстве-
ната заштита и здравствената дејност. 

Член 176 
Со програмите на здравствената заштита и 

здравственото осигурување се утврдуваат целите 
и мерките по приоритет, во согласност со потре-
бите, медицинското, социјалното и економското зна-
чење на здравствените проблеми и материјалните 
можности на стопанството на подрачјето на Заед-
ницата. 

Член 177 
Врз основа на Програмата за здравствена за-

штита се донесуваат плановите за работа на здрав-
ствените организации на здружен труд. 

Член 178 
Во Заедницата се донесува план за развој на 

здравствената мрежа и врз основа на тој план се 
обезбедуваат средства за изградба, реконструкција, 
адаптација и опремување на објектите на здравст-
вена заштита а по пат на спогодување. Заедницата 
ги здружува средствата за овие намени со сред-
ствата на општествено-политичките заедници, 
здравствените организации на здружен труд и дру-
ги организации и заедници. 

Член 179 
При донесување на програмите и плановите во 

Заедницата, се врши -усогласување на интересите 
и потребите со програмите и плановите на другите 
самоуправни интересни заедници и организации со 
општествените планови на општината, и на поши-
роките општествено-политички заедници. 

Со програмите и плановите поблиску се утврду-
ваат заедничките интереси и целите што треба да 

се остварат, мерките што треба да се преземат за 
нивното остварување, потребните средства, роковите, 
носителите на задачите и одговорности на Заедни-
цата за остварување на заедничките цели и обврски. 

Член 180 
Под објективни критериуми за вреднување на 

медицинската работа и за стекнување на доход во 
здравството се подразбираат, со општествен дого-
вор, самоуправна спогодба или општ акт на Заед-
ницата утврдени критериуми а особено: 

— основни и единствени елементи на структу-
рата на цената; 

— единствена Номенклатура на здравствените 
услуги; 

— стандарди и нормативи на медицинската ра-
бота и материјалите; 

— категоризација на здравствените организа-
ции на здружен труд. 

Член 181 
Во реализација на усвоените програми и плано-

ви, врз основа на мерила утврдени со овој статут, 
општествен договор, самоуправна спогодба или општ 
акт на Заедницата и во рамките на утврдената по-
литика на Заедницата за договарање на здравстве-
ната заштита, за тековната година се склучуваат 
договори помеѓу Заедницата и здравствените орга-
низации на здружен труд за укажување на здрав-
ствени услуги и остварување на здравствена за-
штита. 

Член 182 
Со договорите од претходниот член се регули-

раат особено следните прашања: 
— вид, обем и квалитет на здравствените услу-

ги кои давателите на услугите ги пружаат на оси-
гурените лица; 

— резултати кои треба да се постигнат со пру-
жањето на здравствените услуги, спроведените 
мерки, односно акции; 

— надоместок на извршените услуги; 
— мерки за вреднување на посебните резулта-

ти во спроведувањето на здравствената заштита; 
— време за кое договорот се склучува и рокови 

за извршување на меѓусебните обврски; 
— начин на плаќање, водење на медицинската 

и друга документација и поднесување на извештаи; 
— контрола на извршувањето и мерки за неис-

полнување на договорните обврски; 
— постапка за изменување и дополнување на 

договорот, начин на решавање на споровите и сл. 

Член 183 
Корисниците на услугите имаат право да орга-

низираат и спроведуваат контрола над условите и 
начинот под кои се укажува здравствената зашти-
та од страна на давателите на услугите. 

Контрола на остварувањето на преземените об-
врски се врши по правило два пати годишно. 

Со одлука на Собранието на Заедницата или до-
говорот за укажување на здравствени услуги по-
блиску се регулира начинот на вршењето на контро-
лата и видот на санкциите за неизвршување на пре-
земените обврски. 

Член 184 
Работниците во организациите на здружен труд 

што вршат здравствена дејност, даватели на услу-
гите во слободна размена на трудот, стекнуваат до-
ход преку општествено договорената цена на здрав-
ствената заштита (здравствени услуги, програми, 
акции, мерки и др.), што се утврдува во Заед-
ницата. 

Член 185 
Општествено договорената цена на здравствена-

та заштита во Заедницата ја утврдуваат корисни-
ците на услугите и давателите на услугите, рамно-
правно и заеднички, во согласност со утврдените ос-
нови и мерила за слободна размена на трудот и во 
рамките на расположивите средства на Заедницата 
за тековната година. 
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Член 186 
Со остварување на слободната размена на тру-

дот помеѓу корисниците на услугите и давателите 
на услугите во Заедницата, се обезбедува: 

1. на осигурените лица квалитетна здравствена 
заштита и остварување на утврдените права од 
здравственото осигурување; 

2. на давателите на услугите доход како резул-
тат на извршената работа во пружање на здравст-
вените услуги со цел -за обезбедување еднаква оп-
штествено-економска положба со работниците од 
други области на здружениот труд. 

V 
САМОУПРАВУВАЊЕ И САМОУПРАВНА ОРГА-

НИЗИРАНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 187 
Работниците, земјоделците и работниците во ор-

ганизациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност како членови на Заедницата го ост-
варуваат самоуправувањето во Заедницата преку: 

— собирите на работните луѓе во основните ор-
ганизации на здружен труд, во работните заедници 
и други организации што не се организирани како 
организации на здружен труд, во месните заедници 
и другите самоуправни организации и заедници; 

— преку делегациите што ги избираат и отпо-
викуваат во согласност со законот и 

— преку делегатите во Собранието на Заед-
ницата. 

Член 188 
На собирите на работни луѓе, основачите на За-

едницата непосредно расправаат и заземаат ставови 
особено за: 

— предлози на програмите и плановите за раз-
вој на здравствената заштита и здравствената деј-
ност; 

— финансискиот план на Заедницата и стапките 
на придонесите за здравствено осигурување; 

— Статутот и другите општи акти на Заедни-
цата со кои се утврдуваат правата и обврските на 
осигурениците. 

Член 189 
Заради непосредно остварување на своите пра-

ва, должности и одговорности и заради организи-
рано учество во вршењето на функциите на Собра-
нието на Заедницата, работниците и другите работ-
ни луѓе во основните самоуправни организации и 
заедници, образуваат свои делегации на начин и 
по постапка утврдена со нивните статути и други 
општи акти, во согласност со Законот. 

Член 190 
Поаѓајќи од интересите и насоките на основните 

самоуправни организации и заедници и уважувај-
ќи ги интересите на другите самоуправни организа-
ции и заедници и општите општествени интереси и 
потреби, делегациите утврдуваат основни ставови 
за работа на делегатите во Собранието на Заедни-
цата и за нивното учество во одлучувањето. 

Во вршењето на своите функции, делегацијата 
ги има особено следните права и должности: 

1. ги усогласува ставовите на собирите на ра-
ботните луѓе; 

2. ја утврдува структурата на делегатите и са-
мостојно или заедно со други делегации избира од 
својот состав делегати во Собранието на Заедни-
цата; 

3. го разгледува Статутот и другите општи акти 
на Заедницата, општествените договори и самоу-
правни спогодби со кои се утврдуваат правата и 
обврските за членовите на заедниците и дава свои 
мислења и предлози; 

4. се изјаснува за програмите и плановите за 
развој на здравствената заштита и здравствената 
дејност и за средствата потребни за нивно оствару-
вање; 

5. ја следи работата на Заедницата по пат на 
информации, извештаи, анализи и на друг начин и 
дава свои предлози и мислења; 

6. ја следи работата на своите делегати во Со-
бранието на Заедницата и им даваат упатства и 
смерници за заземање на ставови по одделни пра-
шања; 

7. ја известува самоуправната организација од-
носно заедница за прашањата што се претресуваат 
и за кои се одлучува во Собранието на Заедницата 
и за иницијативите и предлозите на делегатите на 
другите самоуправни организации и заедници; 

8. преку делегатите дава иницијатива и пред-
лози за разгледување на одделни прашања и за 
донесување на акти во Собранието на Заедницата; 

9. учествува преку делегатите во целокупната 
работа во одлучувањето на Собранието на Заед-
ницата; 

10. врши и други работи кои со закон, статут 
или друг општ акт на самоуправната организација 
односно заедница и се ставени во надлежност. 

Член 191 
Делегациите се должни за својата работа и за 

работата на делегатите во Собранието на Заедни-
цата, да ја известуваат самоуправната организаци-
ја, односно заедница а за својата работа се одго-
ворни пред тие организации односно заедници. 

Делегациите соработуваат со делегациите на са-
моуправните организации и заедници заради спо-
годбено изнаоѓање на заеднички решенија по пра-
шањата од надлежност на Собранието на Заедни-
цата. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 

1. Состав и избор 

Член 192 
Со работите на Заедницата управува Собрание-

то на Заедницата. 
Собранието на Заедницата го сочинуваат: 
— Соборот на делегатите на корисниците на ус-

луги — работници; 
— Соборот на делегатите на корисниците на 

услуги - г земјоделци; 
— Соборот на делегатите од организациите на 

здружен труд што вршат здравствена дејност — да-
вателите на услуги. 

Член 193 
Соборот на делегатите на корисниците на услу-

ги — работници, се состои од 16 делегати. 
Соборот на делегатите на корисниците на ус-

луги — земјоделци, се состои од 14 делегати. 
Соборот на делегатите од организациите на 

здружен труд што вршат здравствена дејност — да-
вателите на услуги, се состои од 15 делегати. 

Член 194 
Делегатите во соборите на Собранието на Заед-

ницата се избираат за време од четири години. 
Никој не може повеќе од два пати едноподруго 

да биде избран за делегат во собор на Собранието 
на Заедницата. 

Член 195 
Изборот и отповикувањето на делегатите во со-

борите на Собранието на Заедницата се врши на 
начин и по постапка утврдена со закон. 

Верификација на мандатот на делегатите вршат 
соборите на делегатите на Собранието на Заедни-
цата по постапка утврдена со Деловникот на Со-
бранието. 

Член 196 
Општинската синдикална организација активно 

и непосредно учествува во спроведувањето на по-
стапката за избор на делегати во соборите на Со-
бранието на Заедницата. 
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Член 197 
Изборите за делегати во соборите на Заедница-

та ги распишува Собранието на Заедницата. 
Кандидирањето на делегати и изборите на де-

легатите се спроведува по изборни единици утврде-
ни со одлука на Собранието на Заедницата. 

Изборите за делегати во соборите на Собранието 
на Заедницата се одржуваат најдоцна 15 дена пред 
истекот на времето за кое им престанува мандатот. 

Времето од распишувањето до одржувањето на 
изборите не може да биде подолго од два месеца 
ниту пократко од еден месец. 

Член 198 
Собранието на Заедницата со одлука го опреде-

лува бројот на делегатите што ги делегира секоја 
делегација и ги утврдува делегациите што избираат 
заеднички делегати. 

Бројот на делегатите што ги делегира секоја 
делегација односно повеќе делегации на основните 
самоуправни организации и заедници, се определу-
ва сразмерно со бројот на работните луѓе што ра-
ботат во тие организации односно живеат во мес-
ните заедници, водејќи сметка за обезбедувањето на 
соодветна застапеност на одделни области на оп-
штествениот труд. 

Член 199 
Делегатите кои се избрани во соборите на деле-

гатите на Собранието на Заедницата ја вршат сво-
јата функција во рамките на законот, овој статут 
и другите општи акти на Заедницата и ги имаат 
особено следните права и должности: 

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

2. при заземањето на ставови за кои се одлу-
чува во органите на Заедницата да постапуваат во 
согласност со смерниците и основните ставови на 
делегациите кои ги делегирало и со интересите на 
Заедницата како целина; 

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

4. да покренува иницијатива за разгледување 
на одредени прашања од областа на здравството и 
здравственото осигурување пред органите на Заед-
ницата; 

5. да учествуваат во разгледувањето на сите ак-
ти што ги донесува Заедницата по кои се води јав-
на расправа и расправа во делегациите. 

Член 200 
Делегатот е самостоен во определувањето и гла-

сањето. 
Делегатот е лично одговорен за вршење на сво-

јата функција и може да биде отповикан на начин 
и по постапка утврдена со закон. 

Делегатот има право да поднесе оставка и да ја 
образложи. 

Член 201 
Со деловникот на Собранието на Заедницата по-

блиску се утврдуваат правата и должностите и од-
говорностите на делегатите. 

Член 202 
На делегат во собор на Собранието на Заед-

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

1. со отповикување; 
2. со уважување на оставката; 
3. ако со правосилна судска пресуда биде осу-

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

4. ако настапи случај на неспоивост на функци-
јата на делегатот со друга функција односно 
служба; 

5. со престанок на својството врз основа на кое 
е избран за делегат. 

2. Делокруг и работа 

Член 203 
Работите од надлежноста на Собранието на За-

едницата утврдена со закон, самоуправната спогодба 
за основање на Заедницата, овој статут и другите 
самоуправни општи акти на Заедницата, Соборите 
на делегатите ги вршат на заедничка седница, рам-
ноправно и самостојно. 

Член 204 
Собранието на Заедницата на заедничките сед-

ници на сите собори на делегатите: 
1. донесува статут на Заедницата; 
2. донесува финансиски план и усвојува заврш-

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

Заедницата и ги разгледува извештаите за здрав-
ствената состојба на населението и за условите под 
кои се укажува здравствената заштита; 

4. донесува деловник за работа; 
5. донесува програма за работа; 
6. ги избира и отповикува претседателот и за-

меникот на претседателот на Собранието на Заед-
ницата; 

7. ги избира и отповикува претседателите и чле-
новите на извршните органи и другите постојани и 
повремени органи и тела на Собранието на Заедни-
цата; 

8. го избира и разрешува секретарот на Заед-
ницата ; 

9. одлучува за основање и организација на 
Стручната служба на Заедницата преку која обез-
бедува вршење на стручни, административни и фи-
нансиски работи; 

10. одлучува за склучување спогодба за регули-
рање на меѓусебните односи меѓу Заедницата и ра-
ботниците на Стручната служба на Заедницата; 

11. избира и отповикува делегати во Собранието 
на Републичката заедница на здравство и здрав-
ствено осигурување; одлучува за склучување спо-
годба со други интересни заедници и организации 
за вршење на определени стручни, финансиски и 
административни работи за тие заедници односно 
организации од страна на Стручната служба на 
Заедницата; 

12. покренува иницијатива и учество во склучу-
вањето на општествени договори и самоуправни 
спогодби со кои се остварува самоуправно уреду-
вање и усогласување на општествено-економските 
и други односи во областа на здравството и здрав-
ственото осигурување; 

13. одлучува за прифаќање на спогодби, за здру-
жување на Заедницата; 

14. утврдува предлози за измени и дополнување 
на самоуправната спогодба за основање на Заед-
ницата; 

15. одлучува за склучување спогодби со општест-
вено-политичките заедници за обезбедување здрав-
ствена заштита на неосигурени лица; 

16. врши и други работи за кои е овластена со 
закон, овој статут, општествен договор, самоуправ-
на спогодба и другите самоуправни општи акти на 
Заедницата. 

На заедничката седница Собранието одлучува 
рамноправно со надлежните собори на Собранието 
на општина — Тетово, за прашањата од областа на 
здравството и здравственото осигурување. 

Член 205 
Соборот на делегатите на корисниците на услу-

ги — работници и Соборот на делегатите на дава-
телите на услуги, во рамките во рамноправен де-
локруг: 

1. ја утврдуваат политиката за развој и унап-
редување на здравствената заштита и здравствената 
дејност и донесуваат годишни и перспективни пла-
нови за развој на здравствената заштита и здрав-
ствената дејност; 
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2. одлучуваат за усмерување на средствата 
обезбедени за здравствена заштита врз основа на 
заеднички утврдената политика и за условите и 
начинот под кои се остварува здравствената заш-
тита ; 

3. ги утврдува приоритетите во изградбата и оп-
ремувањето на здравствените објекти на подрачје-
то на Заедницата и за насочување на средствата 
обезбедени за проширување на материјалната осно-
ва на трудот во здравствените организации на здру-
жен труд; 

4. ги утврдуваат основите и условите за ост-
варување слободна размена на трудот помеѓу ко-
рисниците на услугите и давателите на услугите и 
цената на здравствената заштита; 

5. ги утврдуваат основите за определување на 
придонесите за здравствено осигурување за оние 
категории на осигуреници за кои основата не е ут-
врдена со закон; 

6. ги утврдуваат придонесите за здравствено 
осигурување; 

7. ги утврдуваат основите и мерилата за издво-
јување на средствата во резервниот и другите фон-
дови на Заедницата; 

8. одлучуваат за обезбедување дополнителни 
средства и за начинот на покривање на загубите 
во работењето на Заедницата; 

9. вршат и други работи кои со закон, овој 
статут и другите самоуправни општи акти на Заед-
ницата ќе им бидат ставени во надлежност. 

Член 206 
Соборот на делегатите корисници на услуги — 

земјоделци и соборот на делегатите на давателите 
на услуги во рамноправен делокруг: 

1. ја утврдуваат политиката на развој и унап-
редување на здравствената заштита и здравствена-
та дејност и донесуваат годишни и перспективни 
планови за развој на здравствената заштита и 
здравствената дејност; 

2. одлучуваат за усмерување на средствата обез-
бедени за здравствена заштита врз основа на за-
еднички утврдената политика и за условите и на-
чинот под кои се остварува здравствената заштита; 

3. ги утврдуваат приоритетите во изградбата 
и опремувањето на здравствените објекти на под-
рачјето на Заедницата и за насочување на средства 
обезбедени за проширување на материјалната осно-
ва на трудот во здравствените организации на здру-
жен труд; 

4. ги утврдуваат основите и условите за оства-
рување слободна размена на трудот помеѓу корис-
ниците на услугите и давателите на услугите и це-
ните на здравствената заштита; 

5. ги утврдуваат придонесите за здравствено 
осигурување; 

6. ги утврдуваат основите и мерилата за издво-
јување на средства во резервниот и другите фон-
дови на Заедницата; 

7. одлучуваат за обезбедување дополнителни 
средства и за начинот за покривање на загубите во 
работењето на Заедницата; 

8. вршат и други работи кои со закон, овој ста-
тут и другите самоуправни општи акти на Заедни-
цата ќе им бидат ставени во надлежност. 

Член 207 
Соборот на делегатите на корисниците на услу-

ги — работници во самостоен делокруг, донесува 
општ акт за правата од здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигурување, за 
условите и начинот на нивното остварување и вр-
шење други работи кои со закон, овој статут и 
другите самоуправни акти на Заедницата ќе му 
бидат ставени во надлежност. 

Член 208 
Соборот на делегатите на корисниците на услу-

ги — земјоделци во самостоен делокруг донесува 

општи акти за правата од здравствената заштита и 
другите права од здравствено осигурување, за усло-
вите и начинот на нивното остварување и врши 
други работи кои со закон, овој статут и другите 
самоуправни акти на Заедницата ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Член 209 
Собранието на Заедницата на заедничка седни-

ца на сите собори на делегатите донесува полно-
важни одлуки со мнозинство гласови на делегатите 
на соборите. 

Член 210 
Во работите од надлежност на Собранието на 

Заедницата за кои самостојно одлучува одделен 
собор на делегати за полноважно одлучување пот-
ребно е присуство на мнозинство на делегатите на 
тој собор. 

Полноважни се одлуките за кои гласало мно-
зинство од присутните делегати. 

Член 211 
Во работите од надлежност на Собранието на 

Заедницата за кои рамноправно одлучуваат собори-
те на делегатите на корисниците на услуги и собо-
рот на делегатите на давателите на услугите, за 
полноважно одлучување потребно е присуство на 
делегатите на секој надлежен собор. 

Одлука или друг општ акт, во чие донесување 
рамноправно учествуваат соборите на делегатите 
на корисниците на услугите и соборот на делегати-
те на давателите на услугите, се смета за донесена 
кога е изгласана во истоветен текст во надлежните 
собори. 

"Ако при одлучувањето во надлежните собори 
ни по два претреса едноподруго не се постигне сог-
ласност за истоветноста на текстот на одлуката или 
друг општ акт, се пристапува кон постапка за усог-
ласување. 

Постапката за усогласување ја спроведува за-
едничка комисија во која секој собор избира ед-
наков број членови. 

Комисијата од претходниот став работи по пос-
тапка утврдена со деловникот на Собранието на 
Заедницата. 

Ако во комисијата не се постигне согласност 
или ако еден собор не го усвои предлогот на коми-
сијата за решавање на спорното прашање, Собра-
нието на општина — Тетово, донесува ^одлука со 
која привремено го решава тоа прашање. 

Одлуката од претходниот став се применува до 
донесување на одлука од надлежните собори на де-
легатите. 

Член 212 
Соборите на делегатите на Собранието на За-

едницата заседава и одлучува на свои седници, но 
соборите можат да одлучуваат, да заседаваат и да 
работат на заеднички седници, заради претресување 
на одделни прашања и сослушување на образложе-
нија и усогласување на ставови. 

Соборите на делегати кои учествуваат рамноп-
равно во донесувањето на одлуки или други акти 
можат да решат одлуката или актот да го претре-
сот или донесат на заедничка седница. 

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

Член 213 

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

причини, Собранието на Заедницата може да одлу-
чи гласањето за поодделно прашање да се изврши 
тајно. 
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Член 214 
Собранието на Заедницата има деловник. 
Со деловникот на Собранието на Заедницата 

поблиску се утврдува: остварувањето на правата и 
должностите на делегатите, начинот на работата на 
Собранието, соборите на делегатите, нивните орга-
ни, изборот и разрешувањето на функционерите на 
Собранието, соборите, Извршниот одбор и другите 
органи и тела, постапката за донесување на актите 
како и други прашања од значење за работата на 
Собранието, соборите и нивните органи. 

Член 215 
Право на предлагање на одлуки и други акти 

од надлежност на Собранието на Заедницата има: 
секој делегат во својот собор, Извршниот одбор и 
другите органи и тела на Собранието и неговите 
собори. 

Член 216 
Општинската синдикална организација има 

право да покренува иницијатива за донесување нор-
мативни акти од надлежност на Собранието на За-
едницата и право на учество во постапката за нив-
но донесување. 

Собранието на Заедницата задолжително при-
бавува ставови, предлози и мислења на општинска-
та синдикална организација и другите општестве-
но-политички организации во предлогот на Ста-
тутот и другите самоуправни општи акти што ги 
донесува во рамките на својот делокруг, ги раз-
гледува нивните ставови и предлози и по нив се 
изјаснува. 

Член 217 
Општинската синдикална организација има пра-

во да дава предлози и иницијатива за склучување 
на самоуправни спогодби и општествени договори 
меѓу самоуправните интересни заедници, меѓу ко-
рисниците и давателите на услугите и непосредно 
да учествува во нивното склучување. 

Член 218 
Собранието на Заедницата и општинската син-

дикална организација, ќе ги усогласуваат ставовите, 
особено кога се решаваат прашања во врска со 
правата и обврските на основачите на Заедницата 
како што се: висината на стапките на придонеси-
те, партиципација на осигурениците во трошоците 
на користење на здравствената заштита, утврдува-
њето на средствата за развој и унапредување на 
здравствената дејност и друго. 

3. Претседател на Собранието на Заедницата и 
претседатели на соборите 

Член 219 
Собранието на Заедницата, од редот на своите 

членови избира претседател и негов заменик. 
Претседателот на Собранието на Заедницата и 

неговиот заменик се избираат за време од четири 
години. 

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

Член 220 
Претседателот на Собранието на Заедницата го 

претставува Собранието и ги врши особено след-
ните работи: 

— ги организира и свикува заедничките сед-
ници на сите собори на делегатите и раководи со 
нив; 

— дава иницијатива за претресување на оддел-
ни прашања од делокруг на Собранието и неговите 
органи и тела и се грижи за усогласување на нив-
ната работа; 

— ја поттикнува меѓусебната соработка на со-
борите на делегатите како и соработката на орга-
ните и телата на Собранието; 

— се грижи за примената на деловникот, за 
спроведување на начелата на јавност во работата и 
за остварување на правата на делегатите; 

— врши и други работи предвидени со Делов-
никот или што ќе му ги одреди Собранието на За-
едницата; 

— претседателот на Собранието ги потпишува 
сите акти што ги донесува Собранието на Заедница-
та, освен препораките на одделни собори. 

За својата работа претседателот му е одговорен 
на Собранието на Заедницата. 

Член 221 
Претседателот на Собранието на Заедницата, во 

случај на отсутност или спреченост, го заменува 
заменикот на претседателот на Собранието. 

Заменикот на претседателот му помага на прет-
седателот на Собранието на Заедницата во работата 
и во договор со него врши определени работи од 
неговиот делокруг. 

Член 222 
Секој собор на делегатите од редот на своите 

членови избира претседател на соборот и негов за-
меник. 

Претседателот на соборот на делегатите и него-
виот заменик се избираат за време од 4 години. 

Претседателот на Соборот на делегатите и не-
говиот заменик се избираат по постапка утврдена со 
Деловникот на Собранието на Заедницата. 

Член 223 
Претседателот на соборот на делегатите ги врши 

особено следните работи: 
— го претставува соборот; 
— се грижи за организирање на работата на 

соборот; 
— покренува иницијатива за претресување од-

делни прашања од делокругот на соборот; 
— се грижи за усогласување на работата на со-

борот и соработка со другите собори; 
— се грижи за применување на Деловникот; 
— се грижи за спроведувањето на начелата на 

јавност во работата на соборот; 
— ги потпишува препораките и заклучоците 

што соборот ги донесува самостојно; 
— се грижи за остварување на правата на де-

легатите на соборот; 
— врши и други работи предвидени со Деловни-

кот или што ќе му ги одреди Собранието на Заед-
ницата или соборите на делегатите. 

Член 224 
Замениците на претседателите на соборите ги 

заменуваат претседателите во случај на нивна от-
сутност или спреченост на работа. 

ИЗВРШЕН ОДБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
ЗАЕДНИЦАТА 

Член 225 
' Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 

Извршниот одбор е извршен орган на Собра-
нието на Заедницата. 

Член 226 
Извршниот одбор се состои од претседател и 12 

члена избрани од редот на делегатите на соборите 
на делегатите на Собранието на Заедницата и тоа: 

— 5 члена од редот на делегатите на корисни-
ци на услуги -— работници; 

— 4 члена од редот на делегатите на соборот на 
делегатите на корисници на услуги — земјоделци и 

— 4 члена од редот на делегатите на соборот на 
делегатите на даватели на услуги. 
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Член 227 
Извршниот одбор на Собранието на Заедница-

та ги врши особено следните работи: 
1. покренува иницијатива за донесување на са-

моуправни општи акти и други акти од надлеж-
ност на Собранието на Заедницата; 

2. утврдува предлози на финансиски планови, 
завршни сметки на Заедницата, на самоуправни оп-
шти и други акти што ги донесува Собранието на 
Заедницата и дава мислење по предлозите на одлу-
ки и други општи акти што на Собранието му ги 
поднесуваат други овластени предлагачи; 

3. разгледува анализи, информации и други ма-
теријали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

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

5. ги следи условите под кои осигурените лица 
ја остваруваат здравствената заштита и другите 
права од здравственото осигурување, се грижи за 
правилно остварување на правата на осигурените 
лица и предлага преземање на соодветни мерки; 

6. ги разгледува поплаките на осигурениците во 
врска со работата на Заедницата и условите под 
кои се укажува здравствената заштита и презема, 
односно предлага преземање на соодветни мерки; 

7. одлучува за надоместок на трошоците за 
правата од здравственото осигурување во висина од 
50.000 динари; 

8. дава согласност за општиот акт на Струч-
ната служба за утврдување на систематизацијата 
на работните места во службата; 

9. ги избира и именува помошникот на секре-
тарот на Заедницата и самостојните советници во 
Стручната служба; 

10. врши и други работи определени со овој ста-
тут и општи акти на Собранието на Заедницата. 

Член 228 
Претседателот и членовите на Извршниот одбор 

се избираат за време од четири години. 
Изборот на претседателот и членовите на Из-

вршниот одбор се врши на првата седница на која 
се конституира Собранието на Заедницата на на-
чин и по постапка утврдена со Деловникот на Соб-
ранието на Заедницата. 

Член 229 
Секој член на Извршниот одбор има право да 

му предлага на Извршниот одбор претресување на 
одделни прашања од надлежност на Одборот, да 
дава иницијатива за подготвување на самоуправни 
општи акти и други акти, како и да предлага утвр-
дување на начелни ставови и преземање на соод-
ветни мерки. 

Секој член на Извршниот одбор има право и 
должност, во согласност со ставот на Одборот да го 
претставува Одборот во Собранието на Заедницата. 

Член 230 
Извршниот одбор работи и одлучува за праша-

њата од својата надлежност на седници на кои 
присуствува мнозинство од членовите на Одборот. 

Извршниот одбор одлучува со мнозинство на 
гласови на присутните членови. 

Член 231 
Претседателот на Извршниот одбор ги врши 

особено следните работи: 
— го претставува Извршниот одбор; 
— ги свикува и им претседава на седниците на 

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

вршниот одбор и се грижи за нивното извршување. 

Член 232 
Претседателот на Извршниот одбор го заменува 

во случај на отсутност или спреченост за работа, 
заменикот на претседателот. 

Член 233 
Извршниот одбор е одговорен за својата работа 

пред Собранието на Заедницата. 

Член 234 
Собранието може да отповика одделни членови 

на Извршниот одбор. 
Секој член на Извршниот одбор има право да 

поднесе оставка и да ја образложи. 
Оставката на мнозинство од членовите На Од-

борот предизвикува оставка на целиот Извршен од-
бор. 

Извршниот одбор може да поднесе и колективна 
оставка. 

Ако Извршниот одбор поднесе колективна ос-
тавка како и во другите случаи кога му престанува 
функцијата, Одборот останува на должност до из-
бор на нов Извршен одбор. 

ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 235 
Постојани работни тела на Собранието на За-

едницата се: 
1. комисија за избор и именување; 
2. комисија за жалби; 
3. комисија за следење и проучување на пра-

шањето на слободната размена на трудот; 
4. комисија за статут. 
За разгледување на предлози на одлуки и ца 

други акти и за проучување и претресување на 
други прашања од надлежност на Собранието и не-
говите собори, Собранието и соборите на делегатите 
можат да образуваат одбори, комисии и други пос-
тојани и повремени работни тела. 

Член 236 
Комисијата за избор и именување се состои од 

претседател и 4 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

избор и именување, ги избира Собранието на За-
едницата на својата прва седница од редот на де-
легатите на начин. и по постапка утврдена со Де-
ловникот на Собранието на Заедницата. 

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

Член 237 
Комисијата за избор и именување ја спроведува 

постапката за избор, именување и разрешување на 
секретарот на Заедницата и ги претресува сите пра-
шања во врска со изборите, именувањата и разре-
шувањата од надлежност на Собранието и на Из-
вршниот одбор и му поднесува на Собранието и на 
Извршниот одбор предлози за избор, именување и 
разрешување. 

Член 238 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и 2 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

жалби ги избира Собранието на Заедницата на сво-
јата прва седница, од редот на делегатите на начин 
и постапка утврдени со Деловникот на Собранието 
на Заедницата. 

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

Член- 239 
Комисијата за жалби решава во втор степен по 

жалбите на осигурените лица изјавени против прво-
степените решенија донесени во постапка за оства-
рување на правата од здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигурување. 



Стр. 252 - Бр. 12 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 30 март 1977 

Член 240 
Комисијата за следење и проучување на праша-

њата во врска со остварувањето на слободната раз-
мена на трудот се состои од претседател и 6 члена. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
следење и проучување на прашањата во врска со 
остварување на слободната размена на трудот ги 
избира Собранието на Заедницата на својата прва 
седница, од редот на делегатите, на начин и по пос-
тапка утврдена со Деловникот на Собранието на 
Заедницата. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
следење и проучување на прашањата во врска со 
остварување на слободната размена на трудот се 
избираат за време од 4 години. 

Член 241 
Комисијата за следење и проучување на праша-

њата во врска со остварување на слободната раз-
мена на трудот: 

1. изготвува предлог-програми за развој на 
здравствената заштита и здравствената дејност. 

2. ги разгледува предлозите на здравствените 
организации на здружениот труд за изградба и оп-
ремување на здравствени објекти на подрачјето на 
Заедницата и дава свои предлози и мислења. 

3. ги проучува предлозите на нормативите и 
стандардите за остварување на здравствена заш-
тита и дава свои предлози и мислења. 

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

5. изготвува предлози за договарање на здрав-
ствената заштита. 

6. го следи извршувањето на договорите склу-
чени помеѓу Заедницата и организациите на здру-
жен труд од областа на здравството, условите под 
кои осигурениците ја остваруваат здравствената 
заштита и предлага на Собранието и надлежните 
собори преземање на соодветни мерки и 

7. врши и други работи за кои ќе ја овласти 
Собранието на Заедницата. 

Член 242 
Комисијата за Статутот се состои од претседа-

тел и 4 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

Статут ги избира Собранието на Заедницата на 
својата прва седница од редот на делегатите и ра-
ботниците на Стручната служба на Заедницата, на 
начин и по постапка утврдена со Деловникот на 
Собранието на Заедницата. 

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

Член 243 
Комисијата за Статутот ги проучува и разгледу-

ва мислењата и предлозите што се однесуваат на 
Статутот на Заедницата и му предлага на Собра-
нието на Заедницата измена и дополнување на Ста-
тутот. 

Член 244 
Претседателот и членовите на работните тела 

на Собранието се избираат од редот на делегатите 
на Собранието со соодветна застапеност на сите 
собори на делегатите. 

Определен број на членови на комисијата и дру-
гите работни тела на Собранието може да се избе-
ре и од редот на стручните и јавни работници, но 
тој број не може да биде поголем од бројот на чле-
новите што се избираат од редот на делегатите. 

Член 245 
За проучување на одделни прашања од својот 

делокруг за составување на извештаи по овие пра-
шања, како и за изготвување на нацрт на акти, ко-
мисиите и другите тела можат да образуваат ра-
ботни или стручни групи или да му предложат на 
Собранието да одлучи да се ангажираат научни и 
други институции или одделни стручни лица. 

Членовите на работните или стручни групи се 
именуваат, од редот на членовите на Комисијата 
односно од друго работно тело, од редот на работни-
ните на Стручната служба на Заедницата и од ре-
дот на одредени стручни јавни работници. 

Член 246 
Комисијата или друго работно тело на Собра-

нието на Заедницата работат на седници на кои 
присуствува мнозинство на членови на Комисијата, 
односно телото. 

Комисијата или друго работно тело на Собра-
нието на Заедницата донесува полноважни одлуки 
со мнозинство на гласови од присутните членови. 

СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 247 
Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го избира и разре-

шува Собранието на Заедничка седница на сите со-
бори на делегатите. 

Член 248 
За секретар на Заедницата може да биде избра-

но лице со завршен правен или економски факултет 
или виша школа од правна или економска насока 
и 10 години работно искуство на раководни работни 
места, а кое се истакнува со организаторски и струч-
ни способности и поседува морално-политички ква-
литети. 

Секретарот на Заедницата се избира за време 
од 4 години. 

Ако по истекот на мандатот секретарот на За-
едницата не биде повторно избран, Заедницата му 
понудува работно место во Стручната служба, кое 
одговара на неговата стручна спрема и другите ра-
ботни способности. До распоредувањето на такво 
работно место, или ако понуденото работно место 
не го прифати, за време од 6 месеци од неговото 
разрешување, ги задржува сите права од работата и 
по основ на работата. За тоа време, доколку не се 
вработи, има право на личен доход во висина на 
личниот доход што го примал во последниот месец 
пред разрешувањето од должност како и на дру-
гите зголемувања на личниот доход или ^ другите 
примања, до кои евентуално во тоа време ќе дојде. 

Член 249 
Секретарот на Заедницата може да биде раз-

решен и пред истекот на времето за кое се именува 
по свое барање или врз основа на одлука на Соб-
ранието на Заедницата. 

За постоење на услови за разрешување на сек-
ретарот на Заедницата пред истекот на времето за 
кое е избран, дава мислење Комисијата од член 36 
од овој статут. 

Ако секретарот на Заедницата се разрешува по 
свое барање, Собранието на Заедницата ќе го раз-
реши од должност со истекот на шест месеци од 
поднесувањето на барањето доколку со заемна сог-
ласност не биде поинаку одредено. ^ 

Член 250 
Секретарот на Заедницата ги врши особено 

следните работи: 
1. се грижи за правилно и навремено спрове-

дување на одлуките и заклучоците на самуправ-
ните органи на Заедницата; 

2. ја застапува Заедницата во односите со дру-
гите органи и организации; 

3. ја застапува Заедницата при склучување на 
договори со организациите на здружен труд за ука-
жување на здравствената заштита на осигурените 
лица; 

4. му помага на претседателот на Собранието, 
претседателите на соборите и претседателот на Из-
вршниот одбор во подготвувањето на седниците на 
Собранието и Извршниот одбор; 
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5. презема мерки и се грижи за извршување на 
задачите од областа на народната одбрана; 

6. врши и други работи за кои е овластен со за-
кон, Статутот, општите и другите акти на Заед-
ницата. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавач за 
извршување на финансискиот план на Заедницата. 

Член 251 
Секретарот има право и должност да учест-

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

Ако смета дека акт на Собранието на Заедни-
цата или на неговите органи е во спротивност со 
закон, секретарот на Заедницата ќе го извести за 
тоа надлежниот орган на Собранието на општина — 
Тетово. 

Член 252 
Секретарот на Заедницата за својата работа е 

одговорен пред Собранието на Заедницата. 

Член 253 
Секретарот на Заедницата раководи со Струч-

ната служба на Заедницата и во тоа својство ги 
врши особено следните работи: 

1. се грижи за законско, правилно и ефикасно 
работење на Стручната служба на Заедницата и за 
унапредување на работите на службата; 

2. издава упатства за работа на Стручната 
служба на Заедницата; 

3. се грижи за навремено спроведување на од-
луките и заклучоците на самоуправните органи на 
работната заедница на Стручната служба на За-
едницата; 

4. решава во прв- степен за правата и обврските 
од здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување; 

5. врши и други работи кои со самоуправните 
акти на работната заедница ќе му бидат ставени во 
надлежност. 

Член 254 
Секретарот на Заедницата може за донесување 

на поедини решенија, да ги овласти помошникот на 
секретарот и раководителите на организационите 
единици на Стручната служба на Заедницата. 

Член 255 
Ако секретарот на Заедницата смета дека општ 

акт или поединечен акт кој е донесен во работна-
та заедница, освен поединечните акти донесени во 
управната постапка и актите за кои во одлучува-
њето е предвидена надлежност на судот, е проти-
вен на закон односно друг пропис, општествен до-
говор, самоуправна спогодба, или самоуправен општ 
акт на Заедницата или работната заедница, ќе го 
предупреди органот кој што го донел таквиот акт. 
Ако и по предупредувањето органот остане при 
својата одлука, секретарот има право и должност 
да го запре од извршување таквиот акт и за тоа да 
го извести надлежниот орган на Собранието на 
општина — Тетово. 

Член 256 
На секретарот на Заедницата во неговата ра-

бота му помагаат помошникот на секретарот и са-
мостојните советници во Стручната служба на За-
едницата. 

Помошниците на секретарот на Заедницата и 
самостојните соработници во Стручната служба на 
Заедницата ги избира и именува Извршниот одбор 
на предлог на Комисијата за избор и именување и 
по прибавено мислење од секретарот на Заедницата. 

Извршниот одбор дава претходна согласност по 
однос на изборот на работниците на раководни ра-
ботни места во Стручната служба на Заедницата 
што ги избира надлежниот орган на работната за-
едница. 

Член 257 
Личниот доход на секретарот на Заедницата и 

на помошникот на секретарот и самостојните совет-
ници во Стручната служба на Заедницата го одре-
дува Извршниот одбор на Собранието на Заедни-
цата. 

Извршниот одбор дава претходно мислење за 
личниот доход на работниците на раководни работ-
ни места во Стручната служба на Заедницата што 
ги избира надлежниот орган во работната заедница. 

Другите права од работа и по основа на работа 
секретарот на Заедницата, помошникот на секре-
тарот, самостојните советници и другите работници 
на раководни места во Стручната служба на Заед-
ницата, ги остваруваат според самоуправните оп-
шти акти на Стручната служба. 

ОДБОР ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА 

Член 258 
Заради обезбедување на самоуправна контрола 

над работата на органите на управување и Струч-
ната служба на Заедницата, како и на начинот и 
условите под кои се укажува здравствената заш-
тита се формира Одбор за самоуправна контрола. 

Одборот за самоуправна контрола е самостоен 
самоуправен орган на Заедницата. 

Член 259 
Одборот на самоуправната контрола се состои 

од 13 члена од кои 6 ги избираат корисниците на 
услуги — работници, 3 корисниците на услуги — 
земјоделци и 4 давателите, на услуги. 

Член 260 
Членовите на Одборот на самоуправна контро-

ла ги избираат делегациите на корисници на услу-
ги и на даватели на услуги на начин и по постапка 
предвидена за избор на делегати во Собранието на 
Заедницата. 

Собранието на Заедницата со посебна одлука ги 
определува делегатските единици во кои се изби-
раат делегати во Одборот за самоуправна контрола. 

Член 261 
Изборите за членови на Одборот на самуоправ-

на контрола се вршат истовремено со изборите за 
делегати во Собранието на Заедницата. 

Член 262 
На првата седница на Одборот на самоуправна 

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

Член 263 
Одборот за самоуправна контрола работи на 

седници на кои присуствуваат повеќе од две тре-
тини од членовите. 

Одборот за самоуправна контрола донесува пол-
новажни одлуки со мнозинство на гласови од вкуп-
ниот број на членовите од Одборот. 

Член 264 
Одборот за самоуправна контрола ги врши осо-

бено следните работи: 
1. врши увид во работата на Заедницата и неј-

зините органи; 
2. врши котрола по однос на правилното при-

менување на Статутот на Заедницата и другите 
општи акти што ги донесува Собранието на Заед-
ницата ; 

3. врши увид во работата на Стручната служба 
на Заедницата по однос на начинот на вршење на 
стручните — финансиските и административните 
работи на Заедницата; 

4. врши увид во работата на здравствената 
служба по однос на начинот и условите под кои се 
укажува здравствената заштита; 
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5. покренува иницијатива за разгледување и 
решавање на прашањата од надлежност на Собра-
нието на Заедницата; 

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

7. бара од органите на Заедницата и од орга-
ните на организациите на здружен труд што вршат 
здравствена дејност одговори, информации и извеш-
таи по пр-ашања покренати од организации на здру-
жен труд, други самоуправни организации и заедни-
ци и осигуреници и ги известува за акциите што ги 
презема на нивна иницијатива; 

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

9. врши и други работи што произлегуваат од 
Законот, овој статут и другите општи акти на За-
едницата. 

Член 265 
Одредбите на овој статут со кои се утврдуваат 

правата и должностите на делегатите во Собранието 
на Заедницата се однесуваат и на членовите на 
Одборот за самоуправна контрола. 

Член 266 
Одборот за самоуправна контрола има Делов-с 

ник. 
Со Деловникот на Одборот за самоуправна кон-

трола поблиску се утврдуваат правата и должнос-
тите на членовите на одборот и начинот и постап-
ката за решавање на поедини прашања од неговата 
надлежност. 

VI 
ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 267 
Работата на Собранието на Заедницата и него-

вите органи е јавна. 

Член 268 
Собранието обезбедува услови редовно да ја 

известува јавноста за својата работа и за работата 
на органите и телата на Собранието и за нивните 
одлуки и ставови по прашањата што ги претре-
суваат. 

Член 269 
На седниците на Собранието, неговите органи и 

тела имаат право да присуствуваат претставници на 
општествено-политичките организации, општестве-
но-политичките заедници, претставници на печатот 
и други средства за јавно информирање на граѓа-
ните и претседници на Стручната служба на За-
едницата. 

Претставниците од ставот 1 на овој член можат 
да учествуваат во работата на седниците без право 
на' одлучување. 

Член 270 
Претседателот на Собранието, претседателот на 

Извршниот одбор и секретарот на Заедницата, се 
грижат јавноста на соодветен начин да биде инфор-
мирана за најважните прашања за кои се одлучува 
во Заедницата, по пат на дневниот печат, радио-
то, телевизијата, преку информативен билтен или 
друго гласило на Заедницата. 

Член 271 
На јавна расправа задолжително се изнесуваат: 
— нацрт на Статутот на Заедницата; 
— нацрт на Програмата за развој на здравстве-

ната заштита и здравствената дејност; 
— нацрт на финансискиот план на Заедницата 

и нацрт на одлуките за стапките на придонесите; 
— нацрт на повеќегодишните програми за раз-

вој на здравствената заштита и здравствената деј-
ност. 

Собранието на Заедницата може да одлучи на 
јавна расправа да изнесе и други прашања од сво-
јот делокруг,. 

Член 272 
Нацртите на актите за јавна расправа од над-

лежност на Собранието на Заедницата ги утврду-
ва Извршниот одбор, ако Собранието не одлучи 
поинаку. 

Нацртите на актите што се изнесуваат на јавна 
расправа се објавуваат во печатот или на друг соод-
ветен начин. 

Член 273 
Собранието на Заедницата е должно да ги зе-

ме во предвид при одлучувањето предлозите, за-
белешките и мислењата од јавната расправа по 
нацртите на актите. 

Член 274 
Информациите и другите материјали во врска 

со прашањата што се разгледуваат во Собранието 
на Заедницата се достапни на јавноста. 

Член 275 
Работните луѓе — членовите на Заедницата 

имаат право да бараат од Собранието на Заедница-
та и од Одборот на сомуправната контрола да ги 
информира за работењето на Заедницата. На тој 
начин вршат контрола над работењето на Собра-
нието и неговите органи како и на Стручната служ-
ба на Заедницата. 

Член 276 
Основачите на Заедницата, непосредно или пре-

ку своите делегации и делегати, можат да бараат 
одговорност на Собранието и другите органи на 
Заедницата до колку оценат дека нивната работа 
не е во согласност со закон, со Самоуправната спо-
годба на Заедницата, овој статут и другите самоуп-
равни општи акти на Заедницата. 

Делегацијата, односно делегациите можат да го 
отповикаат делегатот што го избрале доколку оце-
нат дека не ја извршува договорената функција со-
весно и со успех, на начин и по постапка утврдена 
со закон. 

VII 

СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 277 
Заедницата обезбедува вршење на стручните, 

административните и финансиските работи од сво-
јата надлежност преку Стручната служба органи-
зирана како работна заедница во нејзин состав. 

Член 278 
Стручната служба на Заедницата во својот де-

локруг : 
1. ракува со средствата на Заедницата во сог-

ласност со закон, овој статут и другите општи акти 
на Заедницата и заклучоците на нејзините органи; 

2. ги врши стручните работи на извршувањето 
на законот, овој статут и другите општи акти на 
Заедницата; 

3. ги следи и анализира состојбите и проблемите 
во областа на здравството и здравственото осигу-
рување и во врска со тоа им предлага на самоуп-
равните органи на Заедницата преземање на пот-
ребни мерки; 

4. приготвува предлози за потребни анализи и 
документација со цел за донесување на општи и 
други акти на Заедницата; 

5. се грижи за наплата на придонесите за здрав-
ствено осигурување; 

6. приготвува и обработува материјал за сед-
ниците на Собранието на Заедницата и неговите 
органи и тела; 
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7. решава во прв степен за правата на осигуре-
ните лица од здравствената заштита и здравствено-
то осигурување и врши исплата на парични надо-
местоци и други примања на осигурените лица; 

8. врши исплата на средствата за здравствена 
заштита на здравствените организации на здру-
жен труд врз основа на одлуката на Собранието на 
Заедницата и договорите за укажување на здрав-
ствени услуги; 

9. ги врши работите во врска со склучување на 
договори со здравствените организации на здруже-
ниот труд за укажување здравствени услуги на 
осигурените лица и врши контрола на извршување-
то на. тие договори; 

10. води потребна евиденција во врска со работе-
њето на Заедницата и спроведувањето на здравстве-
ното осигурување; 

11. ги врши административните и технички ра-
боти во врска со работата на самоуправните органи 
на Заедницата; 

12. врши определени работи во врска со спрове-
дувањето на здравственото осигурување што про-
излегуваат од конвенциите и другите меѓународни 
спогодби; 

13. води потребна евиденција за неосигурените 
лица и врши исплата на трошоците на задолжи-
телни видови на здравствена заштита на тие лица; 

14. преку лекарските комисии врши оценка на 
работната способност на осигурениците како и оцен-
ка за здравствената состојба на осигурените лица 
во случаите определени со овој статут и другите 
општи акти на Заедницата; и 

15. врши и други стручни, финансиски и адми-
нистративни работи што произлегуваат од законски-
те и други прописи, овој статут и другите општи 
акти на Заедницата. 

Член 279 
Стручната служба на Заедницата може, врз 

основа на самоуправна спогодба помеѓу Собрание-
то на Заедницата и други самоуправни интересни 
заедници, да врши определени административни, 
финансиски и други стручни работи на тие заед-
ници. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности на 
работниците на Стручната служба на Заедницата и 
тие заедници се утврдуваат со самоуправна спогод-
ба или договор, во согласност со закон. 

Член 280 
Стручната служба на Заедницата работи врз 

основа на Програмата за работа на Собранието на 
Заедницата. 

Стручната служба на Заедницата ги врши ра-
ботите од својот делокруг во согласност со закон, 
овој статут, другите општи акти, насоките на зак-
лучоците на самоуправните органи на Заедницата и 
во согласност со политиката што ја утврдува Соб-
ранието на Заедницата. 

Стручната служба на Заедницата за својата 
работа е одговорна пред Собранието на Заедницата 
и должна е на барање на Собранието, а најмалку 
еднаш годишно да поднесе извештај за својата ра-
бота. 

Член 281 
Стручната служба на Заедницата работите од 

својот делокруг ги врши преку организационите 
единици, лекарските комисии и комисијата на ле-
кари вештаци. 

Организацијата на Стручната служба на За-
едницата ја утврдува Собранието на Заедницата со 
општ акт. 

Составот, делокругот и начинот на работата на 
лекарските комисии и на Комисијата на лекари 
вештаци се утврдува со посебен општ акт на За-
едницата. 

Член 282 
Систематизацијата на работните места, бројот 

на работниците за извршување на задачите од де-
локругот на Стручната служба како и потребната 
школска — стручна подготовка и работното искуст-
во на секое поодделно работно место, се утврдува 
со општ акт на работната заедница на Стручната 
служба што се донесува во согласност со Изврш-
ниот одбор на Собранието на Заедницата по при-
бавено мислење од секретарот на Заедницата. 

Член 283 
Висината на средствата за работа на Стручната 

служба на предлог на Службата се утврдуваат со 
финансискиот план на Заедницата во согласност со 
предвидениот обем на работа утврден со Програма-
та за работа на Стручната служба. 

Работниците на Стручната служба на Заедни-
цата имаат право на средства за личен доход и за-
едничка потрошувачка во согласност со начелото 
за распределба според трудот и општествено утвр-
дени 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 општестве-
ната и политичка одговорност на Заедницата за 
која ги вршат работите на остварувањето на неј-
з и н и ^ функции и задачи. 

Член 284 
Средствата од ставот 1 на претходниот член ка-

ко и трошоците на работењето, законските и дого-
ворни обврски и амортизацијата на основните сред-
ства се обезбедуваат со финансискиот план на За-
едницата врз основа на Програмата за работа на 
Стручната служба на Заедницата. 

Член 285 
Во својата работа Стручната служба ги корис-

ти основните средства на Заедницата. 
Посебни средства за набавка на опрема, преку 

средствата за амортизација, како и средствата за 
изградба и адаптација на деловните простории се 
обезбедуваат одделно од средствата од претходниот 
член и се доделуваат на Стручната служба на За-
едницата како наменски средства. 

Висината на таквите средства ја утврдува Соб-
ранието на Заедницата на предлог на Стручната 
служба на Заедницата, а за користењето на овие 
средства одлучува работната заедница во склад 
со нивната намена. 

Стручната служба на Заедницата има своја те-
ковна сметка. 

Член 286 
Меѓусебните права и обврски и одговорноста на 

работниците на Стручната служба на Заедницата и 
на заедниците се утврдуваат со посебна спогодба 
или договор што ја склучува Собранието на Заед-
ницата и работниците на Стручната служба. 

Член 287 
Работниците на Стручната служба на Заедница-

та се должни, по налог на секретарот на Заедни-
цата, да извршат и задачи кои не се утврдени со 
програмата за работа на Стручната служба, ако со 
тоа се попречува настапување на штета во случај 
на измена на прописите и ако тоа го побараат Соб-
ранието на Заедницата и неговите органи или Одбо-
рот за самоуправна контрола. 

За извршувањето на задачите што не се утвр-
дени со програмата за работа на Стручната служ-
ба на Заедницата и за тие извршувања не се обез-
бедени средства, Собранието на Заедницата обез-
бедува средства со посебна одлука. 
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Член 288 
Работниците на Стручната служба на Заедни-

цата ја сочинуваат работната заедница на Струч-
ната служба и заради остварување на своите само-
управни права, бираат свои органи на управување 
и во согласност со Уставот, Законот, овој статут и 
спогодба, односно договорот од претходниот член, 
своите меѓусебни односи во вака здружената заед-
ница ги уредуваат со самоуправни спогодби и дру-
ги акти на работната заедница и на органите на 
управувањето. 

Член 289 
Работното време на работниците во Стручната 

служба на Заедницата изнесува 42 часа неделно. 
Распоредот на работното време во текот на сед-

мицата се утврдува со посебен општ акт на Струч-
ната служба во согласност со Собранието на Заед-
ницата. 

На одделни работни места може да се воведе и 
работа во смени, по посебна одлука на Стручната 
служба, во согласност со Собранието на Заедни-
цата. 

VIII 
НАРОДНА ОДБРАНА И ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

Член 290 
Во согласност со концепцијата за општонарод-

на одбрана и со плановите и другите општи акти 
донесени од надлежен орган на општествено-поли-
тичката заедница. Заедницата организира и спро-
ведува подготовки и презема мерки и за работа во 
случај на непосредна воена опалност и во војна. 

Носители на подготовките и мерките за одбрана 
и заштита и за работа во случај на непосредна вое-
на опасност и во војна се: Собранието на Заедни-
цата, секретарот на Заедницата и работната заед-
ница на Стручната служба на Заедницата. 

Член 291 
Собранието на Заедницата во областа на на-

родната одбрана ги врши следните работи: 
1. донесува општи акти со кои се регулираат 

прашањата во врска со народната одбрана; 
2. ја утврдува организацијата на органите и дру-

гите тела на Заедницата во случај на непосредна 
воена опасност и во случај на војна; 

3. утврдува финансиски средства за спроведува-
ње на подготовките во областа на народната од-
брана; 

4. врши и други работи од областа на народната 
одбрана што врз основа на закон и други законски 
прописи и општи акти на Заедницата ќе му бидат 
ставени во надлежност. 

Член 292 
За извршување на задачите од областа на на-

родната одбрана и цивилната заштита Собранието 
формира комисија за народна одбрана и ги утврду-
ва другите органи на народната одбрана и цивил-
ната заштита. 

Составот, начинот на избор и делокругот на ра-
ботата на комисијата и другите органи на народ-
ната одбрана и цивилната заштита го утврдува Со-
бранието на Заедницата со посебен општ акт. 

Член 293 
Секретарот на Заедницата како раководител на 

подготовките за одбрана и заштита во случај на вој-
на ги врши особено следните работи: 

1. се грижи за спроведување на општите пропи-
си и одлуки на надлежните органи што се однесу-
ваат на подготовките за одбрана и заштита во слу-
чај на војна; 

2. се грижи за извршување на одлуките што ги 
донесува Собранието на Заедницата за спроведу-
вање на подготовките за народна одбрана; 

3. во случај на непосредна воена опасност орга-
низира спроведување на пропишани мерки за при-

правност, а во случај на мобилизација и војна ор-
ганизира и непосредно раководи со подготовките за 
преминување на Заедницата во воена организација. 

4. врши и други работи што со закон и други 
општи прописи на општествено-политичките заед-
ници и општи акти на Заедницата ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Член 294 
Работната заедница на Стручната служба на За-

едницата организира и спроведува подготовки и 
презема мерки за одбрана и заштита и за работа во 
случај на непосредност и во војна и за таа цел 
утврдува органи на народната одбрана и донесува 
план за одбрана. 

За извршување на задачите од областа на на-
родната одбрана и цивилната заштита, работната 
заедница обезбедува потребни финансиски средства. 

IX 

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 295 
Општи акти на Заедницата се: Статут на За-

едницата, правилници, одлуки, деловници и упат-
ства. 

Член 296 
Предлог за донесување на општи акти, склучу-

вање на општествени договори или самоуправни 
спогодби можат да поднесат: 

1. секој делегат во Собранието на Заедницата; 
2. Извршниот одбор на Собранието на Заедни-

цата; 
3. секој собор на делегатите; 
4. комисиите и другите работни тела на Собра-

нието на Заедницата; 
5. Делегацијата и делегациите на членовите на 

Заедницата; 
6. одборот на самоуправна контрола на Заедни-

цата; 
7. Собранието на општина — Тетово; 
8. Општинска синдикална организација и други-

те општествено-политички организации во Тетово. 
Предлогот за донесување на општ акт се под-

несува во форма на нацрт со потребно образложе-
ние. 

Член 297 
За предлогот за донесување на општ акт се из-

јаснува Извршниот одбор на Собранието на Заед-
ницата. 

Утврдениот предлог на нацртот, Извршниот од-
бор го доставува на Собранието на Заедницата. 

Ако Извршниот одбор не го усвои предлогот за 
донесување на општ акт, должен е за тоа да го из-
вести предлагачот. 

Член 298 
Статутот на Заедницата како Нацрт-Статутот се 

изнесува на јавна дискусија. 
Јавната дискусија по Нацрт-Статутот на Заедни-

цата трае 30 дена. 

Член 299 
Собранието може да одлучи да изнесе на јавна 

дискусија и други самоуправни општи акти пред 
нивното конечно одлучување, а особено самоуправ-
ните општи акти со кои се утврдуваат правата и 
обврските од здравствената заштита и другите пра-
ва од здравственото осигурување. 

Член 300 
Работните луѓе — основачи на Заедницата се 

изјаснуваат по Статутот и другите општи акти на 
Заедницата на собири на работни луѓе во орга-
низациите на здружен труд и другите самоуправни 
организации и заедници. 
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Член 301 
Делегациите на работни луѓе — оснивачи на За-

едницата се должни по доставениот акт да приба-
ват мислење од собирите на работни луѓе и да го 
достават на делегатската единица. 

Член 302 
Делегациите во делегатската единица ги раз-

гледуваат доставените предлози, мислења и забе-
лешки, ги усогласуваат ставовите на соборите на 
работни луѓе, односно делегациите и за тоа доста-
вуваат и предлози и мислења на Извршниот одбор. 

Во колку делегациите не достават свои изве-
штаи односно мислења и предлози во доставениот 
рок, ќе се смета дека по доставениот акт немаат 
никакви забелешки и предлози. 

Член 303 
Актите што се изнесуваат на јавна дискусија се 

доставуваат задолжително на Собранието на општи-
на — Тетово, на општествено-политичките органи-
зации во Тетово, како и на другите самоуправни 
организации и заедници за кои ќе одлучи Собра-
нието на Заедницата. 

Член 304 . 
Јавната дискусија ја организира и следи Из-

вршниот одбор на Собранието и му поднесува на 
Собранието извештај за резултатите од јавната дис-
кусија. 

Извештајот од јавната дискусија ги опфаќа мис-
лењата и предлозите што биле изнесени во јавната 
дискусија. 

Член 305 
Самоуправните и други општи акти што ги до-

несува Собранието и неговите собори ги потпи-
шува претседателот на Собранието на Заедницата. 

Член 306 
Статутот, самоуправните и други општи акти 

што ги донесува Собранието на Заедницата се об-
јавуваат во „Службениот весник на СРМ". 

Член 307 
Статутот и другите општи акти на Заедницата 

влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавува-
њето, доколку од особено оправдани причини, со 
поедини општи акти не е поинаку одредено, а се 
применуваат од денот одреден со тие акти. 

Статутот на Заедницата се објавува по добива-
њето на потврда од Собранието на општина — Те-
тово. 

Член 308 
Одредбите на овој статут за постапката за до-

несување и објавување на општите акти што ги до-
несува со решение на Заедницата се применуваат и-
во поглед на постапката за измените и дополнува-
њата на тие акти доколку со овој статут не е пои-
наку предвидено. 

Член 309 
Предлог за изменување на Статутот на Заед-

ницата може да поднесе: 
— секој собор на делегатите; 
— Извршниот одбор; 
— Одборот за самоуправна контрола; и 
— најмалку 15 делегати. 
По предлогот за измена на Статутот одлучува 

Собранието на Заедницата на заедничка седница на 
сите собори на делегати. 

За предлог за изменување на Статутот на За-
едницата се изјаснува и Општинската синдикална 
организација. 

Член 310 
Ако предлогот за измени на Статутот на Заед-

ницата содржи битни измени во односите утврдени 
со Статутот на Заедницата, задолжително се изне-
сува на јавна дискусија. 

Измена на Статутот се врши со статутарните 
одлуки. 

Член 311 
Кога некој општ акт ќе претрпи повеќе измени 

и дополнувања, Извршниот одбор на Собранието го 
утврдува и објавува пречистениот текст на тој акт. 

X 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 312 
Сите општи акти донесени од Собранието на За-

едницата пред донесувањето на овој статут ќе се 
усогласат со Статутот најдоцна во рок од една го-
дина по влегувањето во сила на Статутот. 

Член 313 
Со денот на влегувањето во сила на овој статут 

престануваат да важат: 
1. Одлуката за утврдување на органите на упра-

вувањето и другите органи на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување — 
Тетово („Службен весник на СРМ" број 32/74). 

2. Одлуката за привремено регулирање на оддел-
ни прашања за финансирање и финансиско рабо-
тење на Општинската заедница на здравствово и 
здравственото осигурување — Тетово („Службен 
весник на СРМ" број 32/74). 

Член 314 
Овој статут влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ". 

Број 0205-948 
17 септември 1976 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, с. р. 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по правната работа на тужи-
телката Медина Муриќ од Скопје, ул. „399" бр. 12, 
против тужениот Мујо Муриќ од Скопје, ул. „399" 
бр. 12, со непознато место на живеење. 

Се поканува тужениот Мујо Ариф Муриќ да се 
јави во рок од 30 дена во судот или да ја достави 
својата сегашна адреса. Во спротивно ќе му биде 
одреден привремен старател во смисла на член 77 од 
ЗПП, кој ќе ги застапува интересите на тужениот 
во предметниот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1195/76 од 
1. III. 1977 година. (25) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред Општинскиот суд во Битола заведен е спор 
за развод на брак по тужбата на Снежана Јованов-
ска од Битола, ул. „Коста Абрашевиќ" бр. 27, про-
тив тужениот Методија Јовановски, ул. „Маршал 
Тито" бр. 46, сега на работа во Германија, со непоз-
нато место на живеење. 

Се повикува тужениот Методија Јовановски, да 
се јави во овој суд или да ја достави својата адреса 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. 
Во спротивно судот ќе му определи старател кој ќе 
го застапува до окончувањето на спорот. 

Од Општинскиот суд во Битола, П. бр. 41/77. (26) 
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ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред овој суд е заведен предлог за уредување 
на меѓа од страна на предлагачот Јордан Стојчевски 
од Скопје, ул. „Горче Петров" бр. 146, против про-
тивниците Сулејмани Сулејман Несими и Драго Бла-
жевски од село. Теарце. 

Бидејќи противникот Драго Блажевски се нао-
ѓа во САД со непозната адреса, се повикува да се 
јави во судов во рок од месец дена, сметано од денот 
на објавувањето на огласот. Исто така се повикува 
и секое лице кое знае каде се наоѓа лицево да го 
извести судот. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 419/73. (27) 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведена е 
тужба за сопственост и владение на движни ствари 
од страна на Добрица Илова Савевска од село Је-
гуновце, против тужениот Стојче Савевски од село 
Јанчиште, сега со непозната адреса во Германија, 
вредност 15.000 нови динари. 

Се повикува тужениот Стојче Савевски да се 
јави во Општинскиот суд во Тетово и да ја достави 
својата адреса или да определи свој полномошник 
кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот и 
тоа во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а 
во колку тоа не го стори во определениот рок ќе му 
биде поставен привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 35/77. (28) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово заведена е 
тужба за долг од 1.500 н. динари од страна на тужи-
телот Борис Паунов Кочовски од село Теарце против 
тужената Кимет Муареми од село Теарце. 

Бидејќи тужената Кимет Муареми од село Теар-
це, сега на времена работа во Германија со не-
позната адреса, се повикува во рок од 30 дена по 
објавувањето на огласот во „Службен весник на 
СРМ" да се јави во судот или да определи свој пол-
номошник кој ќе ги застапува нејзините интереси. 
Во колку тоа не го стори во определениот рок ќе и 
биде поставен привремен старател. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, П. бр. 464/76. (29) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Уверение рег. бр. 320 за положена прва помош 
н̂а име Диме Димоски, ул. „Ж. Брајковски" бр. 49, 

Гостивар. (872) 
Свидетелство за И клас, издадено од Гимнази-

јата „Орце Николов", Скопје на име Илија Васо 
Раичковиќ, Скопје. (106) 

Свидетелство за квалификуван возач за друм-
ски сообраќај, издадено од АСУЦ — Скопје на 
име Милиќ Стаменковиќ, Скопје. (107) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Гор-
ѓи Николовски, Скопје. (108) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Никола Вељановски, Скопје. (109) 

Воена книшка издадена од Липљан на име 
Браим Криези, Скопје. (НО) 

Свидетелства за V и VI одделение, издадени од 
Основното училиште „Коле Неделковски" — Скопје, 
вечерно училиште за возрасни на име Милан Ни-
коловски, Скопје. (111) 

Ученичка книшка за завршено IV одделение, 
издадена од Основното училиште „Горче Петров" 
во Г. Петров II на име Анастас Каранфиловски, 
Горче Петров II. (112) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Баки Муча, Скопје. (113) 

Свидетелство за II година, издадено од Учи-
тел ската школа „Никола Карев" — Скопје на име 
Раде Ристевски, Скопје. (114) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Николета Пе,трова, Скопје. (115) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во с. Јаргулица, Радовиш на име 
Ленче Ѓорѓиева, Скопје. (116) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Основното училиште во нас. Бутел I на име Весна 
Недановска, Скопје. (117) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училиште „Гоце Делчев" во с. Белимбе-
гово на име Мирослав Станковиќ, с. Марино, Скоп-
је. (118) 

Ученичка книшка за незавршен I клас, изда-
дена од Градежниот машински центар во Скопје на 
име Југослав Јандриевски, Скопје. (119) 

Воена книшка издадена од Карловац на име 
Адем Бибиќ, Скопје. (120) 

Свидетелство за VIII одделение издадено од 
Училиштето „Лирија" — Скопје на име Сељман 
Идризи, Скопје. (121) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Вера Деловска, Скопје. (122) 

Ученичка книшка за II година, издадена од 
Стенодактилографското училиште во Скопје на име 
Виктор Матиќ, Скопје. (123) 

Ученичка книшка за III година, издадена од 
Гимназијата „Никола Карев" Скопје на име Љубо-
мир Танески, Скопје. (124) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Основното училиште „Лазо Таповски" — Скопје 
на име Силвана Кочовска, Скопје. (125) 

Воена книшка издадена од Идрија, Словенија 
на име Спиро Блажо Лазаревски, Скопје. (126) 

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена 
од Основното училиште „13 ноември" — Скопје 
на име Весна Димчевска, Скопје. (127) 

Свидетелство за I година, издадено од ГУЦ 
„Здравко Цветковски" — Скопје на име Ваља 
Јаковлевиќ, Скопје. (128) 

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена 
од Основното училиште „Сава Ковачевиќ" — Скоп-
је на име Гоко Манчевски, Скопје. (129) 

Воена книшка издадена од Постојна на име 
Кузе Ангеле Кузмановски, Скопје. (130) 

Свидетелство за V одделение на име Никола 
Србиноски, с. Дреновци, Прилеп. (131) 

Свидетелство за VI одделение на име Никола 
Србиновски, с. Дреновци, Прилеп. (132) 

Свидетелство за VIII одделение на име Ганија 
Ибоски, с. Дебреште, Прилеп. (133) 

Свидетелство за завршено V одделение на име 
Цветанка Димитровска, ул. „Гемиџиска" бр. 41, 
Скопје. (134) 

Пасош на име Спасија Бунтеска, с. Гол. Коња-
ри, Прилеп. (135) 

Ученичка книшка за VII одделение на име 
Фанка Костадиноска, ул. „Пенка Котеска" бр. 124, 
Прилеп. (136) 

Свидетелство за VIII одделение на име Фанче 
Николоска, ул. „Питу Гули" бр. 13, Прилеп. (137) 

Работна книшка на име Боро Михајловски, н. 
„Карпош" б.б., Куманово. (138) 

Свидетелство за завршен I клас текстилно учи-
лиште, издадено од' Гимназијата „Моша Пијаде" 
— Кр. Паланка на име Драги Мацовски, с. Кркља, 
Кр. Паланка. (139) 

Здравствена легитимација на име Благородна 
Герова Миленкова, ул. „Илинденска" бр. 67, Ви-
ница. (140) 

Свидетелство за VI одделение на име Мисим 
Беџети, ул. „Илинден", бб, Тетово. (141) 

Земјоделска здравствена книшка на име Џев-
дет А. Исени, с. Г. Речица, Тетово. (143) 

Возачка дозвола на име Илјас Адеми с. Бого-
виње, Тетово. (142) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Ба ј -
рам Денали, с. Боговиње, Тетово. (144) 
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Ученичка книшка од IV одделение на име Шаип 
Беадини, с. Боговиње, Тетово. (145) 

Свидетелство за IV одделение на име Сулеј -
ман Адеми, с. Стримница, Тетово. (146) 

Свидетелство за VII одделение на име Илми 
Сеадини, с. Синичане, Тетово. (147) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Ми-
лаим Ајрули, с. Камењане, Тетово. (148) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Му-
карем Имеји, с. Боговиње, Тетово. (149) 

Свидетелство за VIII одделение на име Хаким 
Алиу с. Градец, Тетово. (150) 

Свидетелство од осумгодишно училиште на име 
Амди Асани, с. Равен, Гостивар. (151) 

Свидетелство за VIII одделение на име Абдул-
сади Садику, с. Балиндол, Гостивар. (152) 

Свидетелство од осумгодишно училиште на име 
Абдулнасер Веапи, с. Вруток, Гостивар. (153) 

Свидетелство за VII одделение на име Феми 
Салиу, с. Добридол, Гостивар. (154) 

Свидетелство за VI одделение на име Намик 
Бафтијари, с. Добридол, Гостивар. (155) 

Свидетелство од II година индустриско учи-
лиште на име Спасен Јованоски, ул. „Железничка" 
бр. 5, Гостивар. (156) 

Ученичка книшка и свидетелства на име Идрис 
Рамадани, с. Чегране, Гостивар. (157) 

Свидетелство од VII одделение на име Гулнеир 
Јусуфи, ул. „Иво Л. Рибар" бр. 13, Гостивар. (158) 

Свидетелство од II година индустриско учи-
лиште, електричен смер на име Душко Илијески, 
с. Балиндол, Гостивар. ' (159) 

Свидетелство од IV клас гимназија на име 
Сали Ибиши, ул. „Т. Черепналкоски" бр. 4, Гос-
тивар. (160) 

Ученичка книшка на име Дашмир Незири, ул. 
,;Н. Парапунов" б.б. Гостивар. (161) 

Ученичка книшка на име Демиш Салиу, с. Ре-
чане, Гостивар. (162) 

Ученичка книшка за VI одделение на име Лена 
Ристевска, с. Брод, Битола. (163) 

Работна книшка издадена од Битола на име 
Златко Димовски, ул. „Иван Милутиновиќ" бр. 
98/7, Битола. (164) 

Работна книшка на име Сабри Ислами, ул. 
„Карл Маркс" бр. 152, Куманово. (165) 

Работна книшка на име Селман Исни, с. Вак-
синце, Куманово. (166) 

Воена книшка на име Суби Бизати, ул. „ЈНА" 
бр. 55, Струга. (167) 

Здравствена книшка на име Ристаки ја Коста-
динова, Виница. (168) 

Ученичка книшка за III година на име Љупчо 
Петрушев, ул. „Орце Шутев" бр. 3, Т. Велес. (169) 

Свидетелство за VI одделение на име Синан 
Џеладини, с. Нераште, Тетово. (170) 

Свидетелство за VI одделение на име Ибраим 
Незири, с. Порој, Тетово. (171) 

Свидетелство за IV одделение на име Сервет 
Сулејмани, с. Порој, Тетово. (172) 

Свидетелство за VI одделение на име Сахит 
Јусуфи, с. Порој, Тетово. (173) 

Лична карта на име Самит Хусеини, ул. „Де-
тинска" бр. 84, Тетово. (174) 

Свидетелство за VII одделение на име Гани 
Мурати, с. Депчиште, Тетово. (175) 

Свидетелство за IV одделение на име Меби, 
Максути, с. Г. Лешница, Тетово. (176) 

Свидетелство за IV одделение на име Рефик 
Адеми, с. Милетино, Тетово. (177) 

Работна книшка на име Марија Пепелугоска, 
ул. „Вл. Јовчески" бр. 17, Прилеп. (178) 

Ученичка книшка од V до VIII одделение на 
име Снежана Цветкоска, ул. „Ладо Стојаноски" бр 
12, Прилеп. (17С; 

Свидетелство за завршена I и II година тргов-
ско училиште на име Неда Јованова, учил. интернат 
Н. X. „Орде Чопела", Прилеп. (180) 

Свидетелство за I и II година на име Роза 
Карафилоска, с. Секирци, Прилеп. (181) 

Свидетелство за VIII одделение на име Вера 
Аризанкоска, ул. ,,В. Кидрич" бр. 83, Прилеп. (182) 

Свидетелство бр. 03-130/6 за И клас на име 
Иван Васев, с. Бигла, Делчево. (183) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Училиштето „Добре Јовановски", на име Шемсмаил 
Амдоски ул. „Тризла" бр. 82, Прилеп. (184) 

Ученичка книшка од I клас, издадена од „Р. 
Р. Ричко" — метален смер на име Броде Маркоски, 
с. Пешталево, Прилеп. (185) 

Ученичка книшка за VII одделение на име 
Фикрија Мамудоска, ул. „Тризла" бр. 505, Прилеп. 

(186) 
Здравствена книшка на име Цена Силјаноска, 

ул. „Јоска Јорданоски" бр. 128, Прилеп. (187) 
Здравствена легитимација на име Славчо Тан-

телески, ул. „Блага Ружето" бр. 43, Прилеп. (188) 
Свидетелство за VIII одделение на име Нафис 

Мамудоски, ул. „Тризла" бр. 463, Прилеп. (189) 
Свидетелство за V одделение на име Васе Бел-

чески, с. Лажани, Прилеп. (190) 
Ученичка книшка за IV одделение на име Рад-

мила Милановска, с. Куклица, Кратово. (191) 
Свидетелство за VI одделение на име Љатиф 

Имери, с. Порој, Тетово. (193) 
Ученичка книшка за VI одделение на име Али 

Рамадани, с. Синичане, Тетово. (194) 
Свидетелство за V одделение на име Јанузи 

Абдилбаки, с. Камењане, Тетово. (195) 
Ученичка книшка за IV одделение на име Дау-

ти Зулќуфли, с. Синичане, Тетово. (196) 
Ученичка книшка за IV одделение на име Исни 

Зулќуфли, с. Камењане, Тетово. (197) 
Свидетелство за IV одделение на име Олга 

Тодоровска, с. Челопек, Тетово. (198) 
Свидетелство за VI одделение, издадено од 

училиштето „Братство" — с. Челопек на име Демил 
Абази, с. Челопек, Тетово. (199) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од 
Училиштето „Бра! ство" — с. Челопек на име Не-
џат Ајрулаи, с. Милетино, Тетово. (200) 

Свидетелство за IV одделение на име Даим 
Шабани, с. Милетино, Тетово. (201) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од с. 
Милетино на име Шабан Адеми, с. Милетино, Те-
тово. (202) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од с. 
Милетино на име Божин Јованоски, с. Милетино, 
Тетово. (203) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од с. 
Милетино на име Зеќир Зибери, с. Милетино, Те-
тово. (204) 

Свидетелство за V одделение, издадено од с. 
Челопек на име Демал Исмаили, с. Милетино, Те-
тово. (205) 

Свидетелство за VI одделение, издадено од 
Училиштето „Братство" с. Челопек на име Деладин 
Меџити, с. Челопек, Тетово. (206) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Учи-
лиштето „Братство" с. Челопек, на име Јахи Ја-
хију, с. Челопек, Тетово. (207) 

Свидетелство за VIII одделение на име Зуди 
Садики, с. Порој, Тетово. ' (208) 

Свидетелство за V одделение на име Феми Арс-
лани, с. Порој, Тетово. (209) 

Свидетелство за VI одделение на име Деваир 
Фазли, с. Депчиште, Тетово. (210) 

Свидетелство за V одделение на име Абдинасер 
Камили, с. Порој, Тетово. (211) 

Ученичка книшка на име Адбил Меднаф Су-
лејмани, с. Доброште, Тетово. (212) 

Свидетелство за V одделение на име Бешат 
Исмани, с. Порој, Тетово. (213) 

Свидетелство за V одделение на име Неџбедин 
Весели, с. Депчиште, Тетово. (214) 

Свидетелство за V одделение на име Сефедин 
Нуримани, с. Порој, Тетово. (215) 

Свидетелство за VI одделение на име Сали Ну-
римани, с. Порој, Тетово. (216) 
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Свидетелство за IV одделение на име Сами 
Алија, с. Порој, Тетово. (217) 

Свидетелство за VII одделение на име Несет 
Шачири, с. Порој, Тетово. (218) 

Свидетелство за V одделение на име Цвета 
Стојанова, с. Бањица, Тетово. (219) 

Свидетелство за IV одделение на име Сефедин 
Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (220) 

Свидетелство за VII одделение на име Радослав 
Горовски, с. Сарачино, Тетово. (221) 

Свидетелство за V одделение на име Феим 
Адеми, с. Челопек, Тетово. (222) 

Свидетелство за IV одделение на име Селим 
Амети, с. Нераште, Тетово. (223) 

Возачка дозвола на име Екрем Демири, с. Тре-
бош, Тетово. (224) 

Сообраќајна дозвола на име Екрем Демири, с. 
Требош, Тетово. (225) 

Ученичка книшка на име Јусуф Даути, с. М. 
Речица, Тетово. (226) 

Свидетелство за VII одделение на име Фаредин 
Рустеми, с. Џепчиште, Тетово. (227) 

Свидетелство за V одделение на име Зејнулаи 
Џемаилаки, с. Порој, Тетово. (228) 

Свидетелство за VII одделение на име Акик 
Рамадани, с. Добарце, Тетово. (229) 

Свидетелство за IV одделение на име Лиман 
Азири, с. Беловиште, Гостивар. (230) 

Свидетелства за I, П и Ш година на име Ѓор-
ѓија ѓорѓиески, с. Печково, Гостивар. (231) 

Ученичка книшка на име Веска Николоска, ул. 
„Гоце Делчев", Гостивар. (232) 

Свидетелство за V одделение на име Бари Ја-
купи, с. Чајле, Гостивар. (233) 

Ученичка книшка на име Екрем Џемаили, ул. 
„18 ноември" бр. 83, Гостивар. (234) 

Лична карта на име Вејсел Оламани, с. Ќафа, 
Гостивар. (235) 

Свидетелство за IV одделение на име Исмет 
Каксути, с. Добридол, Гостивар. (236) 

Свидетелство бр. 1456 за V одделение на име 
Јонуз Зеќири, ул. „Д. Тодороски" бр. 26, Гостивар. 

(237) 
Свидетелство за V одделение на име Иса Аф-

меди, с. Беловиште, Гостивар. (238) 
Ученичка книшка на име Ленче Наумоска, с. 

Д. Бањица, Гостивар. (239) 
Свидетелство за VII одделение на име Дервиш 

Сејдини, с. Беловиште, Гостивар. (240) 
Свидетелство за I година индустриско училиш-

те на име Љупче Андриески, Гостивар. (241) 
Сообраќајна книшка рег. бр. ТЕ 39—50 на име 

Добре Манасиевски, ул. „18 ноември" бр. 35, Гос-
тивар. (242) 

Ученичка книшка на име Дамијали Рамадани, 
ул. „Ленинградска" бр. 63, Гостивар. (243) 

Возачка дозвола бр. 3846 на име Душко Шаре-
ски, ул. „ЈНА" бр. 22, Гостивар. (244) 

Свидетелство за IV одделение на име Магда 
Митреска, с. Тумчевиште, Гостивар. (245) 

Возачка дозвола на име Абдулменсур Мемеди, 
с. Дебреше, Гостивар. (246) 

Свидетелство за IV одделение на име Фаик 
Џенали, ул. „Призренски пут" бр. 10, Урошевац. 

(247) 
Свидетелство од III одделение на име Рафет 

Алилоски, с. Лажани, Прилеп. (248) 
Свидетелство за VII одделение на име Цвета 

Стојаноска, с. Сарандиново, Прилеп. (249) 
Ученичка книшка од 1-Л71 одделение на име 

Сулејман Асаноски, с. Дебреште, Прилеп. (250) 
Свидетелство за VI одделение на име Заим 

Ибровиќ, с. Житоше, Крушево. (251) 
Воена книшка издадена од Т. Велес на име Сло-

бодан Кузмановиќ, с. Старо Нагоричане, Кума-
ново. (252) 

Свидетелство бр. 284/71, издадено од Заводот за 
запослување Кр. Паланка на име Раде Дончевски, 
с. Паклиште, Кр. Паланка. (253) 

Свидетелство за VIII одделение на име Борја 
Јанковски, Кр. Паланка. (254) 

Ученичка книшка од I до V одделение основно 
училиште на име Савлија Мифтароска, с. Преглево, 
Брод Македонски. (255) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од Училиштето „Даме Груев" — Градско на 
име Верица Маркова, с. Ногаевци, Т. Велес. (256) 

Ученичка книшка издадена од Основното учи-
лиште „Даме Груев" — Градско на име Вера По-
пова, с. Градско, Т. Велес. (257) 

Свидетелство од VI одделение на име Шабан 
Нуредини, с. Порој, Тетово. - (258) 

Свидетелство од VII одделение на име Мемети 
Шукри, с. Џепчиште, Тетово. (259) 

Свидетелство од IV одделение на име Кадрија 
Мустафа, с. Јеловјане, Тетово. (260) 

Свидетелство за V одделение на име Синан Џе-
ладини, с. Нераште, Тетово. (261) 

Ученичка книшка на име Имран Фузулаи, ул. 
„Р. Оџаклиоски" бр. 32, Гостивар. (262) 

Ученичка книшка на име Месут Азизи, с. Па-
далиште, Гостивар. (263) 

Ученичка книшка на име Ж а л и ф Ислами, с. 
Строј ане, Гостивар. (264) 

Ученичка книшка на име Целеби Салији с. 
Ќафа, Гостивар. (265) 

Свидетелство за VIII одделение на име Мара М. 
Јованова, Виница. (266) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Идриз 
Кадрија, Скопје. (268) 

Свидетелства за I, П и Ш година, издадени од 
Медицинското училиште во Скопје — оддел аку-
шерски на име Драгица Јанеска, Скопје. (269) 

Свидетелство бр. 233/57 за VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Гоце Делчев" — Скопје 
на име Елена Неделкова, Скопје. (270) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Славе Ковачевски, Скопје. (271) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Нада Манева, Скопје. (272) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
.Основното училиште „Иднина" — Скопје на име 
Орхан Салихи, Скопје. (273) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Шаби Ќазимовски, Скопје. (274) 

Воена книшка издадена од Кочани на име Ге-
не Младеновски, Скопје. (275) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Демир Салиев, с. Сарај, Скопје. (276) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Милица Главичиќ, Скопје. (277) 

Свидетелство за положен завршен испит,' из-
дадено од Економското училиште „Моша Пијаде" 
— Скопје на име Снежана Секулова, Скопје. (278) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име ѓорѓи Кирков, Скопје. (279) 

Свидетелство за II година издадено од Средно 
техничкото училиште „Здравко Цветковски"— гео-
детски оддел — Скопје на име Пидо Ванев Јан-
дров, Скопје. (280) 

Воена книшка издадена од Зајечар на име 
Ејуп Мемишовски, Скопје. (281) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Месуде Муаремовска, Скопје. (282) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Незир Бехљуљи, Скопје. (283) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Мирјана Спасовска, с. Д. Лисиче, Скопје. 

(284) 
Индекс бр. 6828 издаден од Медицинскиот фа-

култет — Скопје на име Васил Чешларов, Скопје. 
(285) 

Воена книшка издадена од Марибор на име Ки-
ро Илиев Јордановски, Скопје. (286) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Мида Шабовиќ, Скопје. (287) 

Уверение за КВ — армирач, издадено од ГМЦ 
за образование на кадри на име Блаже Нолевски, 
ул. „Л. Корија" бр. 22, Битола. (288) 

Здравствена легитимација ни име Герда Стој-
коска, ул. „Орде Чопела" бр. 175а, Прилеп. (289) 
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Ученичка книшка за завршено VII и незавр-
шено VIII одделение на име Сузана Стојкоска, ул. 
„Орде Чопела" бр. 175а, Прилеп. (290) 

Уверение за ѕидаро-фасадер на име Борис Бо-
бески, ул. „Пелагонија" бр. 15, Прилеп. (291) 

Воена книшка издадена од Титоград па име ^ 
Благоја Петковски, ул. „ЈНА" бр. 27, Куманово. 

(292) 
Диплома за електричар издадена од Куманово 

на име Љубомир Гријаковиќ, ул. „Б. Тарцан" бр. 
32, Куманово. (293) 

Диплома за радио — РТВ механичар издадена 
од Куманово на име Љубомир Гријаковиќ, ул. ,,В. 
Тарцан" бр. 32, Куманово. (294) 

Свидетелство за V одделение основно училиш-
те на име Баки Рамадани, с. Камењане, Тетово. 

(295) 
Свидетелство за VI одделение на име Алирами 

Рецепи, с. Камењане, Тетово. (296) 
Свидетелство за IV одделение на име Авни 

Абдиу, с. Камењане, Тетово. (297) 
Свидетелство за VII одделение на име Бејтула 

Зеќири, с. Синичане, Тетово. (298) 
Свидетелство за VI одделение, издадено од 

Училиштето „Братство" — с. Челопек на име Фек-
ри Бајрами, с. Челопек, Тетово. (299) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „Кирил 
Пејчиновиќ" на име Абдула Касами, с. Челопек, 
Тетово. (301) 

Свидетелство издадено од Гимназијата „Кирил 
Пејчиновиќ, на име Абдула Касами, с. Челопек, 
Тетово. (302) 

Здравствена легитимација на име Ревије Али-
мани, с. М. Речица, Тетово. (303) 

Возачка дозвола на име Имери Рамис, с. Че-
лопек, Тетово. (304) 

Свидетелство за КВ — тесар бр. 04-5773-62 на 
име Аќиф Рамадани, с. Требиште, Гостивар. (305) 

Ученичка книшка на име Сали Велиу, с. Сен-
це, Гостивар. (306) 

Свидетелство за VII одделение на име Загорка 
Ристоска, с. Врапчиште, Гостивар. (307) 

Свидетелство за III година на име ѓорѓија Ѓор-
ѓески, с. Печково. Гостивар. (308) 

Свидетелство за VIII одделение на име Лезем 
Селими, ул. „Балиндолска" бр. 101, Гостивар. (309) 

Ученичка книшка на име Тефик Мемеди, ул. 
.,М. Андоноски" бр. 70, Гостивар. (310) 

Свидетелства за I и II година на име Петре 
Исакоски, с. Беличица, 62, Гостивар. (311) 

Свидетелство за VI одделение на име Сами 
Таири, с. Лакавица, Гостивар. (312) 

Свидетелство за VIII одделение на име Менсур 
Латифи, с. Врапчиште, Гостивар. (313) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена од 
Основното училиште с. Долнени на име Радован 
Велески, с. Браилово, Прилеп. (314) 

Свидетелство за VII одделение на име Верка 
В. Тренкоска, с. Лажани, Прилеп. (315) 

Свидетелство за VII одделение на име Васка 
Мојсоска, с. Ропотово, Прилеп. (316) 

Ученичка книшка за I клас гимназија па име 
Горан Јосифовски, ул. „Ѓуро Салај" бр. 26, Кума-
ново. (317) 

Воена книшка на име Рамадан Клена, с. Радо-
лиште, Струга. (318) 

Свидетелство за VIII одделение на име Здрав-
ко ѓорѓиевски, с. Чашка, Т. Велес. (319) 

Свидетелство за завршено VI одделение, изда-
дено од Основното училиште „Даме Груев" — 
Градско на име ѓурѓа Павлова, Градско, Т. Велес. 

(320) 
Свидетелство за завршено V одделение, изда-

дено од Централното основно училиште „Даме 
Груев" — Градско на име Лазо Николов, с. Уланци, 
Т. Велес. (321) 

Свидетелство на име Елези Меваип, ул. „Питу 
Гули" бр. 38, Тетово. (322) 

Свидетелство од V одделение на име Јусуф 
Даути, с. Синичане, Тетово. (323) 

Ученичка книшка од IV одделение на име Аб-
дираман Ајрули, с. Камењане, Тетово. (324) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Афродита Арслани, с. Жељино, Тетово. (325) 

Работна книшка на име Невзат Шаќири, с. Ре-
чица, Тетово. (326) 

Земјоделска здравствена книшка на име Ра-
сим Баље, с. Јеловјане, Тетово. (327) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шемсидин Баље, с. Јеловјане, Тетово. (328) 

Сообраќајна дозвола на име Зенун Билали, с. 
Чегране, Гостивар. (329) 

Свидетелство од VIII одделение на име Кенан 
Незири, ул. „Слободан Пепоски" бр. 4, Гостивар. 

(330) 
Возачка дозвола бр. 2418 на име Муаметумут 

Агаи, ул. „Н. Парапунов" бр. 56, Гостивар. (331) 
Свидетелство од IV клас основно училиште на 

име Селим Рамани, с. Здуње, Гостивар. (332) 
Свидетелство од осумгодишно училиште на име 

Елмас Ибраими, с. Вруток, Гостивар. (333) 
Свидетелство од осумгодишно училиште на име 

Зулфи Адеми, с. Здуње, Гостивар. (334) 
Свидетелство од VIII одделение на име Имре-

фуа Фетај и, с. Вруток, Гостивар. (335) 
Свидетелство за V одделение на име Сејдин 

Ферати, с. Дебреше, Гостивар. (336) 
Свидетелство за V одделение на име Зени 

Набиу, с. Добридол, Гостивар. (337) 
Сообраќајна книшка на име Муарем Ханџиу, 

ул. ,,В. Кидрич" бр. 159, Гостивар. (338) 
Свидетелство на име Гезеш Алиу, с. Долна Ба-

ница, Гостивар. (339) 
Свидетелство за завршено основно училиште 

на име Екрем Мазлами, с. Добридол, Гостивар. 
(340) 

Свидетелство за VII одделение на име Мазла-
ми Беари, с. Добридол, Гостивар. (341) 

Свидетелство на име Мара М. Бојчовска, Бе-
рово. (342) 

Работна книшка на име Аир Алиоски, ул. „Ду-
навска" бр. 21, Прилеп. (343) 

Свидетелство за III година машински смер на 
име Благоја, Преспански, с. Пашино Рувци, При-
леп. (344) 

Воена книшка на име Никола Бадароски, ул. 
„Орде Чопела" бр. 32, Прилеп. (345) 

Лична карта на име Љубе ,Пројчески, с. То-
полчани, Прилеп. (346) 

Свидетелство за VI одделение на име Цветанка 
Крстеска, с. Секирци, Прилеп. (347) 

Свидетелство за завршено средно економско 
училиште на име Благица Нешкова, ул. „Чупино 
Брдо" бр. 22, Куманово. (348) 

Свидетелство на име Јонус Мисими, Тетово. 
(349) 

Свидетелство на име Зурап Адеми, с. Д. Пал-
чиште, Тетово. (350) 

Здравствена легитимација на име Ѓулсиме Ре-
цепи, ул. „Пролетерска" бр. 4, Тетово. (351) 

Земјоделска здравствена книшка на име Ракип 
Аљиљи, с. Стримница, Тетово. (352) 

Ученичка книшка од IV одделение на име Арун 
Весели, с. Камењане, Тетово. (353) 

Инвалидска здравствена книшка на име Абди 
Џафери, ул. „18 Ноември" бр. 92, Гостивар. (354) 

Ученичка книшка на име Тени Алиу, с. М. 
Турчане, Гостивар. (355) 

Возачка дозвола бр. 4976 на име Нуредин Џе-
лили, ул. „Драге Тодороски" бр. 30, Гостивар. (356) 

Диплома на име Бранко Анастасиески, ул. „Т. 
Андоноски" бр. 11, Гостивар. (357) 

Ученичка книшка на име Луан Мустафи, ул. 
,,М. Симоноски" бр. 9, Гостивар. (358) 

Свидетелство од IV одделение на име Садби 
Рамадани, ул. „Н. Парапунов" бб, Гостивар. (359) 

Свидетелство од IV одделение на име Амет 
Бајрами, с. Орќуше, Гостивар. (360) 

Свидетелство за завршено V одделение на име 
Шефик Ибраими, с. Дебреше, Гостивар. (361) 
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Свидетелство од IV одделение на име Сејфу-
лаи Неџати, с. Врапчиште, Гостивар. (362) 

Свидетелство за осумгодишно училиште на име 
Мемет Нуредини, с. Речане, Гостивар. (363) 

Свидетелство од I година индустриско училиш-
те на име Абдулџемил Шазивар, с. Желино, Гос-
тивар. (364) 

Ученичка книшка на име Илче Крстески, ул. 
кеј „Вардар" — Гостивар. (365) 

Ученичка книшка на име Неџби Бешири, ул. 
„Беличица" бр. 69, Гостивар. (366) 

Свидетелство од II година на име Петре Иса-
е с к и , ул. „Беличица" бр. 62, Гостивар. (367) 

Свидетелство на име Анѓеле Маркоски, с. Дуф, 
Гостивар. (368) 

Свидетелство за I година текстилно училиште 
на име Зора Коралиоска, с. М. Коњари, Прилеп. 

(369) 
Свидетелство за IV година трговско училиште 

на име Љубе Маџероски, ул. „Мукос" бр. 35, Прилеп. 
(370) 

Лична карта на име Никола Конески, с. Дре-
новци, Прилеп. (371) 

Воена книшка на име Рамиз Каришич, с. Ла-
жани, Прилеп. (373) 

Работна книшка издадена од Куманово на име 
Бекир Шакири, ул. „11 Ноември" бр. 11, Куманово. 

^ (374) 
Работна книшка на име Павле Давидовиќ, Ку-

маново. (375) 
Воена книшка на име Јован Крстаноски, с. 

Радожда, Струга. (376) 
Свидетелство од V одделение на име Авди Са-

дики, с. Добарце, Тетово. (377) 
Здравствена легитимација на име Ајше Б а ј -

рами, с. Селце, Тетово. (378) 
Здравствена легитимација на име Мирфиде 

Азири, ул. „Илинденска" бр. 220, Тетово. (379) 
Свидетелство за I клас гимназија на име Мемет 

Абдула Мемеди, с. Пршовце, Тетово. (380) 
Здравствена легитимација на име Исмет Ади-

љи, с. Жељино, Тетово. (381) 
Лична карта на име Харун Харуим, с. Шипко-

вица, Тетово. (382) 
Здравствена книшка на име Гулфиде Р. Исени, 

с. Теново, Тетово. (383) 
Здравствена земјоделска легитимација на име 

Кенан Исени, с. Теново, Тетово. (384) 
Здравствена легитимација на име Шазије Ил-

јази, ул. „29 Ноември" бр. 70, Тетово. (385) 
Ученичка книшка на име Џелал Синани, с. 

Чајле, Гостивар. (386) 
Ученичка книшка на име Илјаз Синани, с. 

Чајле, Гостивар. (387) 
Свидетелство за VIII одделение на име Издре 

Димитриески, с. Г. Гоновица, Гостивар. (388) 
Свидетелство на име Ракип Ејуп, с. Вруток, 

Гостивар. (389) 
Свидетелство на име Шабан Куртиши, с. Речане, 

Гостивар. (390) 
Свидетелство на име Мислим Мислими, с. Д. 

Јеловце, Гостивар. (391) 
Свидетелство ца име Бесир Мансут, с. Орќуше, 

Гостивар. (392) 
Свидетелство на име Џеват Касами, с. Речане, 

Гостивар. (393) 
Свидетелство за IV одделение на име Рецеп 

Чртма, с. Врапчиште, Гостивар. (394) 
Свидетелство за IV одделение на име Џабир 

Шемси, с. Врапчиште, Гостивар. (395) 
Свидетелство на име Шеат Белова, с. Вруток, 

Гостивар. (396) 
Свидетелство за VII одделение на име Драги 

Малиновски, Берово. (397) 
Свидетелство за VIII одделение на име Свет-

лана Ѓоргиевска, ул. „М. Тито" бр. 25, Делчево. 
(398) 

Свидетелство за IV одделение на име Зуја Ни-
колова, ул. „И. Л. Р" бр. 22, Делчево. (399) 

Свидетелство за VIII одделение на име Гулизе-
ра Јашарова, ул. „Ванчо Прке" — Делчево. (400) 

Ученичка книшка за IV одделение на име Са-
ли Салим, с. Камењане, Тетово. (401) 

Свидетелство на име Заими Фети, с. Речане, 
Гостивар. (402) 

Свидетелство на име Сабит Иљази, с. Вруток, 
Гостивар. „ (403) 

Свидетелство за КВ метало-стругар на име Ша-
кип Несими, с. Форино, Гостивар.. (404) 

Ученичка книшка на име Фезах Фетаи, ул. 
„18 Ноември" бр. 146, Гостивар. (405) 

Свидетелство на име Џелал Синани, с. Д. Бањи-
ца, Гостивар. (406) 

Ученичка книшка на име Максут Сулејмани, 
ул. „Д. Тодоровски" бр. 4, Гостивар. (407) 

Свидетелство за I клас индустриско училиште 
на име Џелал Куртиши, с. Балиндол, Гостивар. (408) 

Свидетелство за I клас индустриско училиште 
на име Идриз Рецепи, с. Теарце, Тетово. (409) 

Свидетелство за V одделение на име Весела 
Ристеска, с. Тополчани, Прилеп. (411) 

Свидетелство за VI одделение на име Зора Сла-
веска, с. Зркле, Македонски Брод. (412) 

Воена книшка издадена од Дубровник на име 
Тефко Грозданоски, ул. ,Д-ва Македонска ударна 
бригада" бр. 1, Охрид. (413) 

Уверение за положен испит прва помош на име 
Емини А. Меметали, с. Д. Палчиште, Тетово. (414) 

Лична карта на име Самет Камбери, с. Порој, 
Тетово. (415) 

Здравствена легитимација на име Ремзи Ка-
мили, с. Нераште, Тетово. (416) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Даим Е. Оломани, с. Челопек, Тетово. (417) 

Ученичка книшка од IV одделение на име Зул-
фие Рецепи, с. Камењане, Тетово. (418) 

Свидетелство за VI одделение на име Енвер 
Хајрули, с. Камењане, Тетово. (419) 

Земјоделска здравствена книшка на име Бе-
сим Илјази, с. Желино, Тетово. (420) 

Работна книшка на име Доста Пепоска, ул. „Ле-
нинградска" бр. 2, Гостивар. (421) 

Свидетелство за VIII одделение на име Атоари 
Али, с. Лакавица, Гостивар. (422) 

Свидетелство на име Иса Садику, с. Д. Бањица, 
Гостивар. (423) 

Свидетелство на име Сабри Садику, с. Д. Ба-
ница, Гостивар. (424) 

Ученичка книшка на име Василка Николоска, 
с. Балиндол, Гостивар. (425) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од ЦОУ „Борис Кидрич" — с. Тработивиште 
на име Миле Иванов, с. Тработивиште, Делчево. 

(426) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје на 

име Марија Богојевска, Скопје. (427) 
Ученичка книшка за V одделение издадена од 

Основното училиште во с. Сингелиќ на име Афис 
Садики, Скопје. (428) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште „Цветан Димов" — Скопје на име 
Муамед Исеини, Скопје. (429) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Нада Димовска, Скопје. (430) 

Индекс бр. 2960, издаден од Архитектонскиот 
факултет — Скопје на име Виолета Стевковска, 
Скопје. (431) 

Воена книшка издадена од Чаплина, СРХ на 
име Трајан Тодоровски, Скопје. (432) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Стоје 
Јакимовски, Скопје. (433) 

Здравствена легитимација издадена, од Скопје 
на име Јусман Рама, Скопје. (434) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Основното училниците „Дитурија" во с. Липково, 
Куманово на име Љутви Рецепи, Скопје. (435) 

Студентска легитимација бр. 9321, издадена од 
Педагошката академија во Скопје на име Трајан-
ка Трајковска, Скопје. (436) 
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Индекс бр. 1458, издаден од Медицинскиот фа-
култет во Скопје на име Елизабета Апостолова, 
Скопје. (438) 

Воена книшка издадена од Требина, СРБиХ на 
име Гоко Влаиќ, Скопје. (439) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Аница Готевска, Скопје. (440) 

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена 
од Основното училиште „Невена Ѓорѓиева — Дуња" 
— Скопје на име Дафина Илиевска, Скопје. (441) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Милаим Етем, Скопје. (442) 

Свидетелства за I, II и III одделение, издадени 
од Основното училиште „Петар Здравковски — Пен-
ко" во Скопје на име Анета Танчева, Скопје. (443) 

Здравствена легитимација издадена од Скопје 
на име Лидија ѓорѓиева, Скопје. (444) 

Свидетелство за VIII одделение ,издадено од Ос-
новното училиште „Антон С. Макаренко" — Скопје 
на име Ајдар Пашиќ Илмо, Скопје. (445) 

Свидетелство за IV одделение, издадено од Ос-
новното училиште во с. Кокошиње — Куманово на 
име Славко Андевски, с. Кокошиње, Куманово. 

(446) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Милаим Синановски, Скопје. (447) 
Воена книшка издадена од Скопје на име Бо-

рис Крстевски, Скопје. (448) 
Здравствена легитимација издадена од Скопје 

на име Димитар Стојановски, Скопје. - (449) 
Воена книшка издадена од Београд на име 

Петар Васил Станковски, Скопје. (450) 
Индекс бр. 9321, издаден од Педагошката ака-

демија — Скопје на име Трајанка Трајковска, Скоп-
је. (451) 

Работна книшка издадена од Скопје на име 
Шукри Амитовски, Скопје. (452) 

Свидетелство на име Зоран Кузмановски, с. Зе-
лениково, Скопје. (453) 

Воена книшка издадена од В. П. 1266/2 — Ајдов-
чина на име Бесим Шерифовски, с. Трновци, Би-
тола. (454) 

Свидетелство за III година ТУЦ на име Сне-
жана Богеска, ул. „Илија Илиески" бр. 35, Прилеп. 

(455) 
Здравствена легитимација на име Улвије Еми-

нови , ул. „Тризла" бр. 299, Прилеп. (453) 
Уверение за завршен лимар на име Трајче Ма-

цовски, с. Мождивјак, Кр. Паланка. (457) 
Свидетелство за завршено IV одделение, издаде-

но од Основното училиште „Милан Тевчев" с. Под-
лес на име Верка Атанасова, с. Подлес, Т. Велес. 

(458) 
Воена книшка на име Благој Петревски, ул. 

„Шарска" бр. 25, Т. Велес. (459) 
Свидетелство за IV одделение на име Шабан 

Ајдини, с. Пирок, Тетово. (460) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Фадил Аними, с. Д. Палчиште, Тетово. (461) 
Свидетелство за IV разред на име Шакир Беј-

тула, с. Селце Кеч, Тетово. (462) 
Возачка дозвола бр. 697 на име Асан Касами, с. 

Порој, Тетово. (463) 
Работна книшка на име Мисим Селими, с. Ко-

рито, Гостивар. (464) 
Свидетелство за VII одделение на име Ќани 

Бајрами, с. Дебреше, Гостивар. (465) 
Свидетелство на име Фуат Браими, с. Вруток, 

Гостивар. (466) 
Диплома на име Трајан Јоноски, ул. „Илинден-

ска" бр. 87, Битола. (467) 
Свидетелство од Основно училиште „11 Октом-

ври" — Прилеп на име Киро Ѓорѓоски, ул. „Егеј-
ска" бр. 80, Прилеп. (468) 

Индекс бр. 1203/75 на име Благој Велковски, 
ул. „25 Мај" бр. 2/3, Битола. (469) 

Воена книшка на име Раиф Керимоски, с. Ло-
жани, Прилеп. (470) 

Воена книшка на име Бејадин Мерсимоски, с. 
Љабуништа, Струга. (471) 

КОНКУРСИ 
„ЕНЕРГОИНВЕСТ" - САРАЈЕВО, ООЗТ „ДО-

МАШНА ПРОДАЖБА" Претставништво — Скопје, 

р а с п и ш у в а 
О Г Л А С 

за пополнување на работните места: 
1. Шеф на пословница 

во претставништвото 
(за ОУП и ОШП) 2 извршители. 

2. Самостоен референт за продажба 1 извршител. 
Покрај општите услови, утврдени со Законот, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве 
услови: 

а) За работното место под број 1 
— висока стручна подготовка и 4 годишно 

искуство; 
— виша стручна подготовка и 6 годишно 

искуство; ' 
— средна стручна подготовка и 10 годишно 

искуство. 
б) За работното место под број 2 

— висока стручна подготовка и 3 годишно 
искуство; 

— виша стручна подготовка и 5 годишно 
искуство; 

— средна стручна подготовка и 8 годишно 
искуство. 

Кандидатите треба да бидат од следните струки: 
— техничка, економска и правна, 
— да поседуваат морално-политички квалитети. 
Доколку се пријават повеќе кандидати кои ги 

исполнуваат бараните квалификации предност ќе 
имаат кандидатите кои го познаваат начинот на ра-
ботата и имаат работно искуство во „Енергоинвест". 

Огласот е отворен 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Молбите се доставуваат на адреса: „ЕНЕРГОИН-
ВЕСТ" — Претставништво Скопје, кеј „13 Ноември", 
кула 1. 

Врз основа на член 21 и 25 став 4 од Самоуп-
равната спогодба за меѓусебните односи во здру-
жениот труд и одлуката на работничкиот совет 
одржан на 7. 3. 1977 година, конкурсната комисија 
при Работната организација „Шпилетранс" — Де-
бар 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на следните работни места: 
1. Секретар, 
2. Шеф на сметководство, 
3. Шеф на комерцијално, 
4. Раководител на возен парк, 
5. Раководител на механичка работилница. 
Услови: 
Покрај општите услови предвидени со закон, 

кандидатите треба да ги исполнуваат и следните 
услови: 

1. за работното место под реден број 1 — да 
имаат висока-виша школска подготовка — правен 
факултет со 1 година работен стаж, или средна 
школска подготовка со 5 години работен стаж; 

2. за работното место под реден број 2 — да 
имаат висока-виша школска подготовка — економ-
ски факултет со 1 година работен стаж, или средна 
школска подготовка со 5 години работен стаж; 

3. за работното место под реден број 3 — да 
имаат висока-виша школска подготовка — економ-
ски факултет со 1 година работен стаж и средна 
школска подготовка со 5 години работен стаж; 

4. за работното место под реден број 4 — да 
имаат виша или средна стручна спрема — сообра-
ќајна школа или средна техничка; 

5. за работното место под реден број 5 — да 
имаат средна техничка школа или ВКВ автомеха-
ничар. 
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Кандидатите за сите работни места треба да ги 
исполнуваат и овие услови: 

— да поседуваат морално-политички квалитети; 
— да се идејно јасно определени за политиката 

на СКЈ и принципите на социјалистичките самоуп-
равни односи; 

— да не се осудувани за кривични дела проне-
вера, злоупотреба на службената должност, како и 
кривични дела против народот и државата. 

Молбите со потребните документи се доставуваат 
до правната служба при Р. О. „Шпилетранс" — Де-
бар, со назнака за конкурсната комисија. 

Кон молбите да се приложат следните доку-
менти : 

— диплома за школска подготовка, 
— потврда за работен стаж, 
— уверение дека не е осудуван. 
Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
Молбите со некоплетираните документи или не-

благовремено поднесени нема да се разгледуваат и 
ќе им бидат вратени на кандидатите. (90) 

Конкурсната комисија при Основното училиште 
„Ристески Ристе", с. Долно' Косоврасти, врз основа 
на член 86 од статутот на училиштето 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за директор на основното училиште „Ристески 
Ристе", с. Долно Косоврасти (реизбор) 

Услови: 
Покрај општите услови предвидени со закон-

ските прописи кандидатите треба да ги исполнуваат 
и следните услови: 

— да имаат завршено филозофски факултет — 
педагошка група со три години раководно работно 
искуство — педагошка академија отсек одделенска 
настава со пет години раководно работно искуство. 

— да поседува морално-политички квалитети, 
стручни квалитети и организаторски способности. 

Молбите со комплетирани документи и кратка 
биографија, како и доказите за стажот треба да се 
достават до конкурсната комисија при училиштето. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ". (93) 

Советот на Шумарскиот факултет во Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

а) За еден наставник по предметот организација 
на шумското производство во звањето доцент или 
вонреден професор, 

б) За преизбор на асистент во одделението за 
уредување на шумите. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на Шу-
марскиот факултет во Скопје. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: 
диплома, куса биографија, список на стручни и 
научни трудови и по еден примерок од самите тру-
дови. 

Пријавите, куса биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во че-
тири примероци. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Некомплетирани документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (92) 

СОДРЖИНА 
Страна 

106. Одлука за распределба на средствата за 
изградба и опремување на објекти што се 
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вената заштита — — — — — — — 221 

166. Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за патување, исхрана и смес-
тување на осигурените лица за време на 
патување и престој во друго место во 
врска со остварувањето на здравствената 
заштита во 1977 година — — — — — 222 

167. Одлука за височината на износот на по-
мошта за спрема на секое новородено дете 222 

168. Одлука за висината на надоместокот на 
погребните трошоци и посмртната помош 
на осигурените лица за 1977 година — 223 

169. Одлука за стапките и тарифите на при-
донесите за здравственото осигурување и 
стапките на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во стран- . 
ство за 1977 година — — — — — — 223 

170. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за утврдување висината на 
придонесот за здравственото сигурување 
на земјоделците за 1977 година — — 224 

171. Одлука за продолжување важноста на 
Одлуката за дополнителната стапка за 
покривање на загубата заклучно со 31. 
XII. 1975 година, на Фондот за земјодел-
ско осигурување — — — — — — 225 

172. Одлука за определување основица за 
пресметување и плаќање на придонесот и 
за остварување на правата по основ на 
здравственото осигурување на самостој-
ните занаетчии, самостојните угостители, 
превозници, адвокати, свештеници и кол-
портери — — — — — — — — — 225 

173. Одлука за утврдување основица за прес-
метување и плаќање на придонесот за 
здравственото осигурување на лица вра-
ботени кај приватни работодавци за 1977 
година — — — — — — — — — 226 

174. Одлука за проширување и спроведување 
на задолжителните видови на здравстве-
ната заштита на населението — — — 226 

175. Статут на Општинската заедница на 
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