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525. 
Врз основа на член 12 став 5 од Законот за 

вработувањето (^Службен весник на €РМ" бр. 32/87), 
Републичкиот комитет за труд., на седницата од 29 
февруари 19Ѕ8 година донесе * 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ОД ОБ-
ЛАСТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО И РОКОВИТЕ И НА-
ЧИНОТ НА ПРИЈАВУВАЊЕТО ВО ЗАЕДНИЦАТА ЗА 

ВРАБОТУВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот на во-

дење евиденција од областа на вработувањето и ро-
ковите и начинот на пријавувањето во Заедницата за 
вработување. 

Член 2 
Водењето на евиденцијата од областа на врабо-

тувањето се брши со запишување на податоците за: 
невработеното лице и лице кое бара вработување; 
потребите од работници; југословенските граѓани 
привремено вработени во странство; странсжите др-
жавјани и лицата без државјанство вработени во 
Социјалистичка (Република Македонија, односно .при-
јавени во заедницата за вработувањето заради бара-
ње вработување; тековните, годишните и среднороч-
ните потреби од работници; престанок на потребите 
од работници од техничко-технолошки, економски и 
други причини и реализацијата на пријавените по-
треби од работници. 

Член 3 
Евиденцијата на невработеното лице и лицето кое 

бара вработување се води на: 
— Личен картон на работникот х (ЛКР), образец 

Е-01 формат А,, печатен на бела бездрвна хартија; 
— Картон на ингвалидното лице (КИ), образец 

Е-02 формат Ас;, печатен на бела бездрвна хартија; 
— Картон на странски државјанин и лице без 

државјанство (КС), образец Е-03, формат А^ печа-
тен навела бездрвна хартија; 

— Контролен картон за јавување г(КК); образец 
Е-04, формат А«, печатен на бездрвна хартија во 
боја. ' х 

Член 4 
Евиденцијата за потребите од работници се 

води на: , , 
— регистарот" на примените пријави на потреби 

од работници (ППР) со податоци за нивната реали-
зација (ИРПР), образец Е-05, формат А4, печатен на 
бела бездрвна хартија; 

— Картон за евиденција на пријавените потреби 
за работници (КППР), образец Е-06, формат А4, пе-
чатен на бела бездрвна хартија; 

— Картон на пополнети работни местан за зани-
мањето образец Е-06/1, формат Ал, печатен на бела 
бездрвна хартија. 

Член 5 
Евиденцијата на југословенските граѓани привре-

мено вработени во странство се води на: 

— Картон на југословенски граѓанин привремено 
вработен во странство (КГС), образец Е-07, формат 
А5, печатен на бела бездрвна хартија; 

— Картон на југо,слов ен ските организации кои 
упатуваат работници на привремена работа во стран-
ство (КО), образец Е-08, формат А4, печатен на бела' 
бездрвна хартија. , 

Член 6 
Евиденцијата за странски државјанин и лице без 

државјанство вработено во, Социјалистичка Републи-
ка Македонија како и промената во податоците и 
престанокот на работниот однос се води на: 

т - Регистар за странски државјани и лица без 
државјанство вработени во Социјалистичка Републи-
ка Македонија како и промените на податоците и 
престанокот на работниот однос (РС), образец Е-09 
формат А±, печатен на бела бездрвна хартија. 

Член 7 
Пријава за потребите од работници се поднесу-

ва до надлежната заедница за вработување во чети-
ри примероци (оригинал и три копии), на образец 
Е-10, формат Ад, оригиналот отпечатен на бела без-
дрвна хартија со кафеава боја, а копиите на без-
дрвна хартија во други бои. 

Пријавувањето за потребата од работници се вр-
ши во рок од 10 дена од денот кога е утврдена 
потребата. 

Член 8 
Извештај за реализација на пријавените потре-

би од работници се доставува до заедница за вра-
ботување во четири примероци, на образец Е-11, 
формат А^ печатен на бездрвна хартија, оригиналот 
во зелена боја, а останатите примероци во друга 
боја. 

Член 9 
Пријава за годишните потреби од работници, 

приправници и внатрешни резерви на работници^ 
(ГПР), се поднесува до заедницата за вработување" 
во три примероци, на образец Е-12, формат пе-
чатен во зелена боја нк бездрвна хартија, до 30 
ноември во тековната година за потребите во наред-
ната година, 

Член 10 
Пријава за среднорочните потреби од работници, 

приправници и внатрешни резерви на работници се 
поднесува до заедница за вработување во три приме-
роци, на образец Е-13, формат Аз, печатен во зе-
лена боја на бездрвна хартија, најдоцна до 30 јуни 
од последната година на планот за .наредниот средно-
рочен период. 

Член 11 
Пријава за странски државјани и лица без др-

жавјанство вработени во Социјалистичка Република 
Македонија, како и промената на податоците и пре-
станокот на работниот однос (ПС), .се поднесува до 
заедницата за вработување во три примероци (ори-
гинал и две копии), образец Е-14, формат Ад, ори-
гиналот печатен на бела бездрвна хартија, а копиите 
на бездрвна хартија во боја. 

Член 12 
Пријава (групна) за престанок на потребата од 

работници од техничко-технолошки, економски и 
други причини ХППТП), се поднесува до заедницата 
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за вработување во три примероци (оригинал и две 
копии), на образец Е-15, формат А4, оригиналот пе-
чатен на бела бездрвна хартија, а копиите на без-
дрвна* хартија во боја. 

.Пријавата од' став 1 на овој член се поднесува 
во рок од 15 дена од денот на утврдувањето на по 
требата од работници. 

Член 13 
Пријава за осигурување и засновање на работен 

однос се поднесува до заедницата за вработување и 
заедницата за пензиско и инвалидско осигурување на 
единствен образец М-1, односно М-2, на формат 
320x220 во седум примероци, печатен во различни 
бои. 

II. РОКОВИ И НАЧИН НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА 
ОД ОБЛАСТА НА ВРАБОТУВАЊЕТО 

Член 14 
Невработеното лице и лицето кое бара вработу-

вање, лично се пријавува односно јавува во заедни-
цата за вработување на чие подрачје има постојано 
место на живеење, .заради заведување и водење на 
евиденцијата 

Лицето од став 1 на овој член јавувањето во 
заедницата за вработување може да го врши со по-
средување на друго лице во следните случаи: потеш-
ко заболување, издржување на казна затвор до 6 
месеци, стапување вб брак. породување или породу-
вање на член на потесно семејство и други објек-
тивни причини. 

Член 15 
Невработеното лице и лицето кое бара врабо-

тување при пријавувањето односно јавувањето во за-
едницата за вработување покрај останатите доку-
менти, редовно треба да ги поднесува на увид и 
следните документи: лична карта, работна книшка, 
оригинално .свидетелство односно диплома за завр-
шено образование и контролен картон. 

Член 16 
Невработеното лице кое: се 'преселува во друга 

општина; се враќа од привремена работа од стран-
ство; му престанал работниот однос заснован на 
определено време, на сезонски работи или поради 
техничко-технолошки и други причини; се враќа од 
работа од стопански недоволно развиено подрачје, 
должно е да се јави во заедницата за вработување 
во рок од 30 дена. 

Член 17 
Во образецот Е-07 се впишуваат соодветни по-

датоци од пријавата, односно од барањето утврдено 
во член 30 точка а) и точка б)' потточка 2) од Зако-

нот за евиденцијата во областа на трудот, како и 
врз основа на други расположиви информации на 
заедницата за вработување, која посредувала при вра-
ботувањето во странство, односно на која граѓанинот 
на Југославија, го има пријавено своето одење или 
враќање од странство. 

Член 18 
Евиденцијата на работниците кои организацијата 

на здружен труд и другите самоуправни организации 
и заедници ги упатуваат на-привремена работа во 
странство во рамките на меѓународна техничка и 
друга помош и други соработки со странските, парт-
нери, во заедницата за вработување се води од стра-
ва на овластен работник и тоа со впишување на по-
датоците во образецот Е-08 предвидени во член 5 
од овој правилник. 

Член 19 / 

Евиденцијата за странските државјани и лицата 
без државјанство вработени во Социјалистичка Ре-
публика Македонија, како и промената во подато-
ците и престанокот на работниот однос, се води во 
заедницата за вработување од страна, на овластен 
работник и тоа со впишување во образецот Е-09 
предвидени во член 6 од овој правилник. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 20 
Обрасците за водење евиденција, како и при-

јавите и извештаите може да се впишуваат во сред-
ства за автоматска обработка на податоците. 

Член 21 
Обрасците за водење евиденција, како и прија-

вите и извештаите се составен дел од овој правилник. 

Член 22 
Со денбт на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за сред-
ствата и обрасците за_ водење на евиденцијата во 
областа на трудот („Службен весник на СРМ" бр. 
19/78). 

Член 23' 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-481 
30 март 1988 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет за труд, 
проф. д-р Тито Беличанец, е. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 

215. 
Врз основа на член '86 од Уставот на Соци-

јалистичка Република Македонија и член 5, стаѕ 
2 од Законот за административните такси ^Служ-
бен весник на СРМ" бр. 45/72, 30/77 и 25/84), Со-
бранието на СР Македонија, Собранието на градот 
Скопје и собранијата на општините склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

ТАКСИ 
Член 1 

Собранието на СР Македонија, Собранието на 
градот Скопје и собранијата на општините (во ната-
мошниот текст: учесници во договорот) се согласија 
административните такси за списите и дејствијата 
кај органите на управата и другите државни органи, 
како и кај организациите на здружен труд, другите 

самоуправни организации и заедници, општествените 
организации, здруженијата на граѓаните и другите 
организации, кога во вршењето на јавни овластува-
ња, што им се доверени со закон и со одлука на 
собрание на општина заснована врз закон, решаваат 
во управните работи по барање на странките, да се 
плаќаат во износи утврдени со овој договор. 

Член 2 
Учесниците во договорот се согласија елементите 

за определување на административните такси, во сми-
сла на член 1 на опој договор, списите и дејствата 
за кои што се плаќа такса и износите на таксите 
да*изнесуваат и тоа за: 

Поднесоци 
Динари: 

1. За барањата, молбите, предлозите, прија-
вите и другите поднесоци, ако со тарифа 
не е пропишана друга такса 50 
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Таксата според оваа точка не би се »плаќала за 
дополнителните поднесоци по порано поднесените ба-
рања. 

Динари 
2. За жалбите против решенијата на орга-

ните од член 2 на Законот за админи-
стративните такси 200 

Решенија 

1. За сите решенија за кои не е пропишана 
посебна такса 200 

Ако се донесува едно решение по барање на 
повеќе лица, таксата според оваа точка да се плаќа 
онолку пати колку што има лица на кое им се 
врачува, решението. 

За решенија донесени по жалби не се плаќа 
такса. 

2. За издавање, продолжување на рокот на ва-
жењето или издавањето дупликат на патна исправа 
за патување во странство: 
1) За државјанин на СФРЈ: 
а) за издавање на патна исправа 8.000 
б) за продолжување на рокот на важењето 

на патната исћрава * 8.000 
в) за издавање на детска патна исправа 4.000 
г) за издавање и продолжување на посто-

јана патна исправа 16.000 
д) за издавање на дупликат на патна исправа 32.000 
ѓ) за издавање на колективна патна испра-

ва (за секое лице) 4.000 
е) за издавање на виза на патна исправа 4.000 
ж) за издавање на виза на колективна патна « 

исправа (за секое лице) 2.000 
з) за деловна виза (клаузула деловно) 4.000 

2. За странски државјани: 

а) за издавање патна исправа за лица без 
државјанство 

б) за издавање патна исправа за бегалци 
в) за издавање патен лист. за странци 
г) за излезно-влезна виза за едно патување 
д) за излезнопвлезна виза за повеќе патувања 
ѓ) за излезнонвлезна виза за неограничен 

број патувања 
е) за излезна вчза 
ж) за одобрување иа привремен престој до 

3 меоеци 
з) за одобрување еа привремен престој пре-

ку 3 месеци 

3. За државјани на СФРЈ н за странски др-
- жавјани: 

а) за одобрение за движење и престој во 
граничен појас . . 

4. За издавање на дозвола за поседување 
и носење на оружје 
• За издавање на дозвола за'поседување на ловеч-

ки пушки со неолучани цевки да се плаќа такса 
намалена за 50°/о од износот утврден во оваа точка. 

За дозвола за поседување на оружје да се плаќа 
такса според точката 1 од овој член. 

Учесниците во овој договор се согласија таксата 
да не ја плаќаат воените лица, службените лица на 
органите за .внатрешни работи и другите лица што 
држат и носат оружје според прописите на службата; 

Таксата според оваа точка да не се плаќа за 
оружје што се наоѓа кај стрелачки организации и 
служби за обука и гаѓање, како и за натпреварување 
на стрелишта. 

5. За акт врз основа на кој се стекнува пра-
во на самостојно -вршење на дејност со 
личен труд и со средства во сопственост 
на граѓаните, како и вршење на профе-
сионална дејност 2.000 

8.000 
4.000 
6.000 
6.000 
0.600 

12.800 
4.000 

8.000 

16,000 

500 

3.500 

За акт врз основа на кој се .стекнува право на 
вршење на занаетчиска дејност во села не се плаќа 
такса. -

Динари 
6. За одобрение за полагање на возачки ис-

пити, за издавање на возачка дозвола, за 
издавање или продолжување важењето на 
сообраќајната дозвола за моторно возило 
или приклучно возило 1.000 

1) за издавање на дупликат на возачка 
или сообраќајна дозвола да се плаќа 
такса 1.ооо 

2) за полагање на целиот возачки испит: 
а) за управување со моторни возила распо-

редени во категоријата ,„А" 1.000 
б) за управување со моторни возила распо-

редени во категоријата „Б" и за упра-
вување со трактор 1.600 

в) за управување со моторни возила рас-
поредени во категориите „Ц", „Д" и „Е" 3.500 

3) ,3а полагање на делот на возачкиот ис-
пит што се однесува за прописите за 
безбедност на сообраќајот на патиштата: 

а) за управување со моторни возила рас-
поредени во категоријата „А" 400 

б) за управување со моторни возила рас-
поредени во категорија „Б" и за упра-
вување со трактор . 700 

в) за управување со моторни возила рас-
поредени во категориите „Ц" и „Д" 1.000 

4) За полагање на делот од возачкиот ис-
пит што се однесува на познавање на 
моторните возила распоредени во кате-
гориите „Ц" и „Д" есо I 

5) За полагање на делот од вазачкиот ис-
пит што се однесува на управување со мо-
торни возила или со трактор: 

а) за управување оо моторни возила рас-
поредени во категорија „А" 

6) за управување со моторни возила рас-
поредени во категорија „Б" или управу-
вање со трактор 

в) за управување со моторни возила рас-
поредени во категориите „Ц" и „Д" 

Уверенија 
1. За уверенијата што ги издаваат органите 

ако со закон или со друг пропис не е 
пропишано поинаку 

2. За дупликат на исправа за завршено 
, школување или стручна квалификација 

3. За уверенија со кои се докажува потек-
лото или вредноста, количеството и 
квалитетот или здравствената исправност 
на стоки 

боб 

1.000 

1.200 

150 

150 

500 

Оваа такса, нема да се плаќа на странски * по-
штенски декларации,.кои го придружуваат спровод--
ни от лист. 

Заверки, преписи и преводи 
1. За заверка на потпис, ракопис и препис: 
а) за заверка на секој потпис 
б) за заверка на автентичност на ракопис 

или заверка на препис, од секој полу-
табак за оригиналот 

100 

100 

Како полутабак се подразбира, лист хартија од 
две страни од нормале^ канцелариски формат или 
помал. 

Ако ракописот односно преписот, чија заверка 
се врши, е напишан на странски јазик се плаќа 

.двојна такса од потточка б) од оваа точка. 
2. За заверка на превод се т а ќ а 30% од так-

сата по точката 9 на ова поглавје. 
Ако органот врши превод и заверка, на прево-

дот, да се плаќа покрај таксата според оваа точка, 
и такса според точката 9. 

. 3. За заверка на план ЗОО 
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Вл вдверк* ва копија од катастарски, план не се 
плаќа такса според оваа точка туку според точката 
6 од поглавјето за катастарски такси. 

» Динари 
4. За заверка на хелиографска копија на ' 

план (цртеж) се плаќа од целиот или за-
почнат квадратен метар 200 

5. За заверка на договорот чија вредност е: 
— ДО 1.000.000 д и н а р и 1.500 
— над 1.000.000 ДО 4.000.000 2.000 
— над 4.000.000 ДО 10.000.000 3.000 
— за износот над 10.000.000 динари 'нај-
многу ДО 5.000 

в. За заверка на продолжување на рокот 
за важење на договор се плаќа 50°/о так-
са од износите во точка 5 

7. За заверка на полномошно 100 
8. За препишување на службени акти или 

документи што се врши кај органите 100 
а) кога препишувањето го вршат заинте-

ресирани лица од полутабак на ориги-
налот 50 

б) кога препишувањето го врши органот, 
од полутабак на оригиналот 100 

в) кога органот го врши препишувањето на 
акти или документи на странски јазик 
од полутабак на оригиналот 200 

9. За преводи од еден на друг јазик: 
а) ако текстот на оригиналот не надминува 

100 збора / 200 
б) ако текстот на оригиналот содржи пове-

ќе од 100 збора,. 1ќе се плаќа за секој 
цел или започнат полутабак 600 

Катастарски такси 

1. За спроведување на сите промени во адми-
нистративните делови на катастарскиот операт, што 
настанале по кој и да било о1снов, да се плаќа 
такса во готово и тоа: 
а) за спроведување на промени на наслов-

ната страна на постоен или новоотворен 
поседовен лист, како и за пренос на цели 
парцели од еден поседовен лист во друг, 
од секоја парцела 200 

б) за спроведување на промени на култу-
ра и делби на парцели од секоја парце-
ла од новата состојба 200 
. Таксата според потточка а) на оваа точка плаќа 

секој нов сопственик што се запишува во катастар-
скиот операт, како и оној сопственик на кој му се 
менува идеалниот сопственички дел односно сопстве-
ник во чиј поседовен лист се пренесуваат парцелите. 

Таксата од потточка б) пла!ќаат сопствениците во 
чии поседовни листови се спроведуваат промените. 

Таксата од оваа точка се пресметува и наплатува 
при поднесувањето на поднесокот — пријавата. 

2. За премерувањата што се вршат по пријави, 
како и по пријавите во претходна "постапка, а кои 
се однесуваат на делби на одделни парцели, групи 
парцели и на делби на цели поседи, вклучувајќи ги 
и канцелариските геодетско-технички работи во врс-
ка со ти^ премерувања да се плаќа такса според 
парцелите во нова состојба. 

а) кога сопствениците на теренот сами ги 
омеѓиле и обележиле новите граници на 
делбените парцели со трајни и' видливи 
белези 1.200 

б) кога сопствениците на теренот сами не 
се во можност да извршат омеѓување и 
обележување на новите граници на дел-
бените парцели, а физичките делови се 
условни површини (под условна површи- ' 
на се подразбира на плановите да се од-
реди соодветната површина и да се пре- . 4 

несе на терен) . 1.800 
в) за физичка делба и промена во кул-

тура , 1.200 

Динари 
3. За давање копија од катастарска, плано-

ви се плаќа такса за секоја парцела ЗОО 
а) за копија од катастарските планови со 

хоризонтална претстава од еден хектар 200 
б) за копија од катастарски планови со хо-

ризонтална и вертикална претстава по 
V еден хектар 200 
в) за копирање или препишување на по-

датоци што не се опфатени во точките 
3, 4 и 5 од ова поглавје, се плаќа такса 
по потрошен работен час 500 

Материјални трошоци ги сносат барателите на 
копијата на катастарските планови и елаборати. 

Ако копието на плановите и натаму се 
умножува по хелиографски пат или на 
друг начин, тогаш за секој така умно-

/ жен примерок се плаќа, покрај трошо-
ците за умножување, уште и такса од 100 

4. За препис од поседовни листови и други 
делови од катастарски операт или за из-
води од нив се плаќа такса од 150 

5. За препишување и копирање на податоци 
од теренски елаборати (елаборати на 
премерот): 

а) за препишување и копирање на подато-
ци како и за снимање за една страна 
од оригиналот по • 150 

б) за копирање на детални скици мануали 
и фота-скици или за дополнување на ко-
пии на планови со податоци од снима-
њето по квадратен дециметар површина 
на цртежот на оригиналот по 200 

6. За заверка на копија од план во голе-
мина на полутабак (формат 22/35) 200 
За заверка на препис и извод од катастарскиот 

операт се плаќа такса според бројот на табаците на 
образецот користен за препис и тоа: 
а) за првиот табак ^катастарски операт) 100 
б) за секој нареден табак се плаќа такса 70 

Органите и организациите што ги користат по-
датоците од геодетските планови и катастар ските 
операти и елаборати, а се финансираат од репуб-
личкиот и општинскиот буџет не плаќаат такса. 

7. За координати 
а) за тригонометриски точки со нивната 

положба на секоја координата по 800' 
б) за котите на реперите и нивната по-

ложба за секоја кота по 400 
в) од лолигонски и мали точки за секоја 

точка но 400 

Градежни такси 

50 • 

590 

2.000 
3.000 

1. За акт со кој се одобрува локација за 
изградба .на градежни објекти 

2. За акт со кој се издава урбанистичка со-
гласност на техничката документација за. 
изградба на градежни објекти 

3. За издавање лротркол на регулациони 
градежни објекти или градежна линија.-
а),'за една улица 
б) за повеќе улици 
За обнова на регулациони и градежни линии се 

плака 70% од соодветната такса според оваа точка 
како и такса по потрошен работен час од 500 дин. 

4. За актот со кој се одобрува, подигање на граде-
жен објект кој не подлежи на такса според точката 
6 на ова поглавје: 

за помали земјоделски објекти 4 200 
б) за други градежни објекти , 1,200 

За акт со кој се одобрува реконструкција, про-
ширување, доградување или поправка на градежен 
објект се плаќа соодветната такса според оваа точка. 

5. За акт со кој се одобрува подигање на хидро-
, технички постојки со цел за користење на водните СИЛИ:1 
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1) За протечни постојки (мали електрани, воде-
ници, валавница стугарници, мелници): 

Динари 
а) до 500 КС 750 
б) над 500 ДО 1.000 КС 1.500 
в) над 1.000 КС 6.000 

2) За уреди за водоводи, наводнување, мелиора-
ции, како и за други водозафати: 
а) до 1.000 литри капацитет во 1 секунда 450 
б) над 1.000 до 2.000 литри капацитет во 

1 секунда * 750 
в) над 2.000 до 3.000 литри капацитет во 1 

секунда 1.500 
г) над 3.000 литра капацитет во 1 секунда 3.600 

3) За решението со кое се одобрува подигање 
на постројки со акумулации да се плаќа такса од 
потточка 1) односно потточка 2) на оваа точка зго-
лемена за 50°/о. 

4) За одобрение за изградба што се издава спо-
ред прописите за изградба на инвестициони објек-
ти, да се плаќа такса според вредноста и тоа: 
а) ако вредноста на објектот е до 15 ми-

лиони 1.500 
б) ако вредноста на објектот е над 15 ми-

лиони динари до 30 милиони динари 
— 1.500 и 0,015°/о на вредноста над 15 
милиони динари,-

в) ако вредноста на објектот е над 30 ми-
лиони динари до 60 милиони динари — 
3.750 и 0,02%, на вредноста над 30 ми-
лиони динари; 

г) ако вредноста на објектот е над 60 ми-
лиони динари до 120 милиони динари — 
9,750 и 0,03% на вредноста над 60 ми- > 
лиони динари; 

д) ако вкупната вредност на објектот е по-
голема од 120 милиони динари 30.000 

6. За преглед на местото за подигање на граде-
жен објект или постројка, ако пресметковната вред-
ност изнесува: 
а) до 10.000.000 динари 1.000 
б) над 10.000.000 динари 2.500 

7. За преглед на градски објекти со цел за да-
вање одобрение за употреба. 
1) до 10 простории * 1.000 
2) над 10 простории 2.000 
8. За технички преглед на машински, елек-

трични, електромашински гасни и други 
постројки, кои според постојните прописи 
подлежат на задолжителен преглед зара-
ди добивање одобрение за употреба, се 
плаќа такса но работен час 500 
За технички преглед на моторни возила 
или приклучни возила што ги влечат мо-
торните возила кои подлежат на реги-
страција, за технички преглед на земјо-
делските трактори или нивните приклуч-
ни возила 500 

Таксата од став 1 се смета за секој започнат 
работен час. 

Други такси 

1. За чување (депозит) на пари, предмети и 
хартии од вредност, што депонентите му 
ги даваат на чување на надлежниот ор-
ган се плаќа годишно за секои започнати 
1.000 динари од вредноста 50 

Ако вредноста на предметот не е позната, таа 
ќе се утврди со процена. 

Таксата од оваа точка се плаќа за првата го-
дина однапред, а за другите години при подига-
њето на депозитот, Започнатата година се смета како 
цела. 

Ако депозитот по барање на депонентот се пре-
несува од-еден депозитор кај друг, за преносот се 
плаќа износот на едногодишната такса. 

Оваа такса не се плаќа за депозити што се по-
лагаат по барање на државните органи односно по 
службена должност, ако се подигаат во рок. 

Динари 
2. За опомена со која обврзникот се пови-

кува да . ја плати должната такса 100 

Член 3 
Учесниците во договорот се обврзуваат, најдоцна 

во рок од 30 дена од денот на потпишувањето на 
овој договор, да ги. усогласат своите прописи со до-
говорот. 

Член 4. 
Овој договор се смета склучен кога ќе го пот-

пишат' овластените претставници на учесниците во 
Договорот. 

Изменување и дополнување на овој договор мо-
же да се врши по постапка која важи за неговото 
склучување. 

Барање за изменување и дополнување на дого-
ворот може да покренува секој учесник во договорот. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на овој договор 

престанува да важи Договорот за усогласување на 
административните такси („Службен весник на СРМ" 
бр. 9ј/85). 

Член 6 
Овој договор влегува во сила со денот на"обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", а ќе се јприменува од 1 ја-
нуари 1988 година. 

Бр. 14-3681/3 
* 30 јуни 1988 година 

Скопје 
ПОТПИСНИЦИ: 

Собранието на СР Македонија, Собрание-
то на град Скопје, Собранието на општи-
ната Берово, Собранието на општината 
Битола. Собранието на општината Брод 
Македонски, Собранието на општината 
Валандово.. Собранието на општината Ви-
ница, Собранието на општината Гевге-
лија, Собранието на општината Гостивар, 
Собранието на општината Дебар, Собра-
нието на општината Делчево, Собранието 
на општината Демир Хисар, Собранието 
на општината Кавадарци, Собранието на 
општината Карпош, Собранието на оп-
штината Кичево, Собранието на општи-
ната Кочани, Собранието на општината 
Кратово, Собранието на општината Кри-
ва Паланка, Собранието на општината 
•Крушево, Собранието на општината Ку-

' маково. Собранието на општината Него-
тино,. Собранието на општината Охрид, 
Собранието на општината Прилеп, Со-
бранието на општината Пробиштип, Со-
бранието на општината Радовиш, Собра-
нието на општината Ресен, Собранието 
на општината Свети Николе, Собранието 
на општината Центар, Собранието на 
општината Кисела Вода, Собранието на 
општината Гази Баба, Собранието на оп-' 
штината Чаир, Собранието на општината 
Струга, Собранието на општината Стру-
мица, Собранието на општината Тетово, 
Собранието на општината Титов Велес, 
Собранието на општината Штип. 
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н е . 
Врз основа на член 88 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија, Собранието на СРМ, 
Собранијата на општините и собранијата на репуб-
личките самоуправни заедници од општествените деј-
ности и социјалната сигурност склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ДАНОЦИТЕ 

И ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 1988 ГОДИНА 

^ Член 1 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-

нија, собранијата на општините и собранијата на 
републичките самоуправни интересни заедници од 
општествените дејности и социјалната сигурност (уче-
сници во договорот), тргнувајќи од значењето за 
изедначување на условите за стопанисување и ^од 
начелата дека секој е должен под еднакви услови 
и сразмерно на своите материјални можности да 
придонесува за задоволување на општите опште-
ствени ротреби, како и од потребата преку полити-
ката на даноци и придонеси во поголема мера да 
се поттикнува остварувањето на целите и задачите на 
економската и на социјалната политика, се согласија 
со овој договор да се утврдат основите на полити-
ката на даноците и придонесите, најниските и најви-
соките стапки на даноците и придонесите, како и 
мерките за поттикнување на остварувањето на овие 
цели. 

Член 2 
Учесниците во договорот се согласни со овој до-

говор да ги утврдат највисоките стапки на републич-
ките даноци и збирната стапка на придонесите за 
задоволување на заедничките потреби во рамките 
на самоуправни интересни заедници од областа на 
општествените дејности и Социјалната сигурност. 

Учесниците во договорот, .во рамките на своите 
права и должности, преземаат обврски со .посебен 
договор, а во согласност со овој договор* да ја 
утврдат висината на стапките, олеснувањата и осло-
бодувањата* од плашње на општинските даноци и 
придонеси.' 

Член 3 
Учесниците'во договорот се согласни при утврду-

вањето на обврските на организациите на здружен 
труд, на другите самоуправни организации и заед-
ници и" граѓаните да водат сметка,за потребата со 
политиката на даноци и придонеси во поголема ме-
ра од поттикнување на производствениот труд и 
развојот на одделните дејности, развојот на малото 
стопанство и на услужното занаетчиство, вработува-
њето и другите цели на ошптествено-економскиот 
развој како и отстранување на причините за стекну-
вање на доход кој не е резултат на трудот. 

Даноци и придонеси од доходот на организациите 
на здружен труд 

Член 4 
Учесниците во договорот се согласни просечната 

стапка на републичкиот данок од доход на органи-
зациите на здружен труд, дополнителниот републич-
ки данок од доход за ФЕНИ' и на средствата за 
поттикнување на развојот на земјоделството може 
да изнесува најмногу до 3,60%. 

* Збирната стапка на придонесите од доходот на 
самоуправните интересни заедници од општествените 
дејности и социјалната сигурност може да изнесува 
најмногу до 7,80°/о од која: 

— збирната стапка на придонесите на републич-
ките самоуправни интересни заедници од општестве-
ните дејности и социјалната сигурност до 4,60%; и 

— збирната стапка на придонесите на општин-
ските самоуправни интересни заедници и самоуп-
равните интересни заедници во градот Скопје нај-
многу до* 3,20% 

Член 5 
Учесниците во договорот се согласни да се нама-

ли стапката на данокот од доход на организација 

на здружен труд за 0.5 процентни поени во однос 
на просечната стапка во 1987 година. 

Член 6 
Учесниците во договорот се согласни, покрај да-

ночните олеснувања и ослободувања утврдени со За-
конот за данокот од доход на организациите на 
здружен труд, во 1988 година, да се утврдат допол-
нителни даночни олеснувања и ослободувања и тоа-. 

1. организациите на здружен труд од земјодел-
ството на подрачјето на системите за наводнување 
да бидат целосно ослободени од ' плаќање данок од 
доход за делот од доходот остварен со воведувањето 
ВТОРИ К У Л Т У Р И ; 

' 2. да се врши селективно отстапување на дел од 
данокот од доход на организациите на здружен труд 
сразмерно на учеството на остварениот приход по 
основа на промет на стоки и услуги оо странство 
во вкупниот приход во висина од 10% ако учеството 
изнесува до 10%, во висина од 20% ако учеството 
изнесува над 10 4 до 20% во висина од 50% ако 
учеството изнесува над 20 до 30% и во висина од 
80% ако учеството изнесува над 30%; 

3. организациите на здружен труд да бидат ос-
лободени од плаќање данок од доход сразмерно на 
делот од доходот во висината, од средствата што ќе 
ги вложат: „ х 

— за научноистражувачка работа, пронаоѓаштво 
и рационализаторство: 

— за финансирањето на научноистражувачката 
работа преку научноистражувачките организации ре-
гистрирани за вршење на таа дејност во намалување-
то да не може да биде поголемо од 50% од пре-
сметаниот данок од доход на таа основна органи-, 
зација на здружен труд,-

— во малото стопанство: 
— во дисперзија на помали објекти во стопан-

ски недоволно развиените краишта и во ридско-
планинските и пограничните подрачја во СР Маке-
донија ; 

4. организациите на здружен труд да бидат ос-
лободени од плаќање данок од доход за: 

— делот од доходот остварен по работник во 
наведените смени оо кои се зголемува искористува-
њето на капацитетите во траење од три години од 
воведувањето на новата смена; 

— делот од доходот во двоен, а за САП Косо-
во во троен износ на средства што организацијата 
на здружен труд ќе ги здружи над износот на сред-
ствата здружени во согласност со Законот за сред-
ствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно развие-
ните републики и автономни покраини во периодот 
од 1986 до 1990 година,-

5. на обврзниците на данокот од доход да им 
се намали стапката на "данокот од доход за 30% за 
доходот остварен од стопанските објекти изградени 
со здружување на трудот и средствата по основа на 
средствата на Фондот на Федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во пе-
риодот од три години од почетокот на работа на 
тој објект,- и 

6. од плаќање данок од доход да бидат ослобо-
дени организациите на здружен труд од малото сто-
панство и ди оперираните капацитети да бидат осло-
бодени од плаќање даноци и придонеси во првите 
три години по активирањето. ; 

Даноци и придонеси од личните доходи на 
работниците 

Член 7 
Учесниците во договорот се согласни стапките 

на данокот и придонесите од личен доход на работ-
ниците да можат да изнесуваат и тоа: 

— на републичкиот данок од личен доход на 
работниците до 2,8%; 

— на придонесите на републичките самоуправни 
интересни заедници од општествените дејности и со-
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цлјплла сигурност; од стопанството до 19,5% и од 
нестопанството до 24%; 

— на придонесите на општинските интересни 
заедници и на самоуправните интересни заедници 
на градот Скопје; од стопанството и нестопанството 
до 18%. 

Член 8 
Учесниците во договорот се согласни врз селек-

тивна основа да се намалува стапката на данокот од 
личен дохојд на работниците во просек од 0,5% про-
центни поени, при што вкупниот ефект да се оства-
рува оо примена на пониски стапки кај трудоинтен-' 
зивните гранки во индустријата, земјоделството гра-
дежништвото и трговијата на мало. , 

Член 9 
Учесниците во договорот се согласни, покрај ос-

лободувањата и олеснувањата утврдени со Законот, 
за даноците на граѓаните и Законот за републичките 
даноци на граѓаните, да се вршат ослободувања и 
олеснувања и тоа: 

— да се ослободуваат од плаќање данок од ли-
чен доход на работниците оние обврзници кои се 
ангажирани во истражувачки развојни единици и 
јадра во организациите на здружен труд од мате-
ријалното производство, како и од личните прима-

чња по основа на иноваторски труд; и 
— организациите на здружен труд од основно-

то, средното насочено образование и високото обра-
зование, ученичките и студентските домови, соци-
јалната заштита, општествената заштита на децата, 
организациите на здружен труд што вршат заштита 
на културните богатства и организациите од областа 
на сце нек о -му зичките дејности ќе продолжат со пла-
ќање на придонеси со пониски стапки од просечната, 
при што да се зачува воспоставениот однос од 1987 
година. 

Даноци и придонеси од личен доход од земјоделска 
дејност 
Член 10 

Учесниците во договорот се согласни збирната 
стапка на даноците и придонесите од личниот доход 
од земјоделска дејност за обврзниците чија основна 
дејност им е земјоделската да изнесува најмногу до 
70% и тоа.-

—: стапките на републичкиот данок од личен до-
ход од земјоделска дејност и на придонесите на ре-
публичките самоуправни интересни заедници нај-
многу до 20%, и 

—> стапките на општинскиот данок од личен до-
ход од земјоделска дејност и на придонесите на 
општинските самоуправни интересни заедници до 
50%. 

Стапките на зафаќање по основа на даноци и 
придонеси од личен доход од земјоделска дејност на 
обврзниците на кои земјоделството не им е основна 
дејност збирно да изнесуваат во висина на стапките 
на обврзниците — земјоделци. 

Даноци и придонеси од личен доход од вршење на 
стопанска дејност 

Член 11 
Учесниците« во договорог се согласни збирната 

стапка на даноците, и придонесите од личен доход 
од самостојно вршење на стопанска дејност да не 
може да биде пониска од 50% ниту повисока од 
65% и тоа: 

— збирните стапки на републичките даноци и 
придонесите на републичките самоуправни интересни 
заедници — 20%, и 

— збирните стапки на општинските даноци и 
придонесите на општинските самоуправни интересни 
заедници — од 30% до 45%. 

Член 12 
Учесниците во договорот се согласни стапката на 

данокот од личен до^од од самостојно вршење на 
стопанска дејност што се плаќа според вистинскиот 
доход на основици те во висина до трикратниот про-

сечен годишен личен доход на стопанството *о оп-" 
штицата да изнесува најниско 5%. 

Стапките на општинскиот данок за следниве деј-
ности да изнесуваат најниско и тоа: 

— 10% за пекарска, слаткарска, козметичарска 
фризерска (за жени) и цвеќарска дејност; 

— 12% за златарска, месарска, .прометна, авто-
механичарска, автолакерска, автоелектричарска и ав-
толимарска дејност; 

— 15% за градежни услуги и услуги со градеж-
на механизација, автопревозничка, пластичарска, за 
бутици (конфекција) и угостителска дејност. 

Учесниците во договорот се согласни стапките 
на општинскиот данок од личен доход од самостојно 
вршење на стопанска дејност на "основиците над три-
кратниот просечен годишен личен доход на стопан-
ството во општината да бидат повисоки од стапките 
на општинскиот данок од овој член најмалку за пет 
процентни поени. 

Член 13 
Учесниците во договорот се согласни стапките на 

данокот од личен доход од вршење на стопанска деј-
ност што се плаќа по одбивање |(в1о процент) од се-
кој поединечно остварен бруто-приход да изнесува 
од 5'% до 60%, зависно од видот на дејноста и од 
остварените приходи и тоа.-

. 1. По стапка од 5% на: 
• — приходите од работи со употреба на сопстве-

на физичка сила, товарање, растоварање, седење на 
дрва, чистење-и ископ на земја. 

2. По стапка од 10% на: 
—• приходите што ги остваруваат застапниците на 

Југословенската лотарија од продажба на лозови: 
— приходите остварени по пат на продажба на 

весници, списанија, книги и други публикации и сла-
долед; 

— приходите што ги остваруваат застапниците на 
осигурителните заводи, инкасаторите, контролорите 
и туристичките информатори^ 

— приходите остварени од вршење на работи во 
рамките на статистичките истражувања (проценува-
чи, попишувачи ита.); 

— приходите у што ги остваруваат манекените 
(манекенките), каскадерите, артистите и филмските 
работници, кои остваруваат приходи од продуцент-
ски те ̂  и други организации; 

— приходите на ,судии-поротници, судски и други 
вештаци, судски преведувачи и стечајни управници,- и 

— приходите остварени од стенографија, дакти-
лографка, стенодактилогр афија, картографија, ното-
графија, техничка коректура и цртежи. 

3. По стапка од 20% на сите останати приходи 
,што ги остваруваат граѓаните, а кои не се изброени 
во овој член. * 

4. По стапка од 60% на приходите кои про-
излегуваат од граѓанско-правен однос, договор, до-
колку не се наброени во точка 2 од овој член. 

Член 14 
Учесниците во договорот се согласни данокот од 

личен доход од самостојно вршење на стопански и 
на нив слични дејности за обврзниците што данокот 
го плаќаат во годишен паушален износ да го пропи* 
шат општините и тоа: 

1. За даночните обврзници што се занимаваат со 
земјо де тека дејност, а стопанската дејност ја вршат 
како споредна дејност — од 60.000 до 300.000 ди-
нари ; 

\ 2) за даночните обврзници што стопанската деј-
ност ја вршат без дело »на просторија, освен превоз-
ниците со товарни патнички моторни возила и об-
врзниците што вршат градежни услуги — од 100.000 
до 500.000 динари. 

3) за даночните 'обврзници што вршат услуги 
повремено и без постојано место на работа — од 
200.000 до 60П.ООО динатзи; 

4) за даночните обврзници што вршат услуги 
претежна со употреба на сопствена работна сила 
(чистачи на чевли, носачи, сенани на дрва и др.) — 
од 20.000 до 200.000 динари; 
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5) за даночните обврзници — инвалиди, со ин-
валидност од најмалку 50%, под услов да не корис-
тат дополнителен труд повеќе од еден работник — 
од 20.000 до 100.000 динари,- и 

6) за даночните обврзници постари од 60 годи-
ни — мажи и 55 години жени, што вршат занает-
чиски и други услуги а дејноста ја вршат сами — 
од 20.000 до 100.000 динари. 

Даноци и придонеси од личен доход од самостојно 
вршење на професионална дејност 

Член 15 
Учесниците во Договорот се согласни стапката 

на данокот од личен доход од самостојно вршење 
на професионална дејност што се плаќа според вис-
тински доход на рсновиците во висина до трикрат-
ниот просечен личен доход на стопанството во оп-
штината да изнесува најниско 5%. 

Учесниците во договорот се согласни стапките на , 
данокот од личен, доход од самостојно вршење на 
професионална дејност на ошовиците над трикрат-
ен от просечен годишен личен доход на стопанството 
во /општината да бидат повисоки од стапките на оп-
штинскиот данок од став 1 на овој член најмалку 
за пет процентни поена. 

Стапките на придонесите на самоуправните ин-
тересни заедници збирно да изнесуваат во висина на 
збирот на стапките што ги плаќаат работниците во 
не стопански те дејности. 

Член 16 
Учесниците во договорот се согласни да обезбе-

дат годишниот паушален износ на данокот од про-
фесионална дејност да изнесува најмалку 2% од го-
дишниот просечен личен доход на работниците во 
здружениот труд во Републиката. 

Данок од надоместок од авторски права, патенти и 
технички унапредувања 

Член 17 
Учесниците (во договорот се согласни стапките 

на данокот од надоместокот од авторски права, па-
тенти и технички унапредувања да изнесуваат од 
7°1џ до 25%, во зависност од видот на авторското 
право, односно творбата, а за надоместоци за па-
тенти и технички унапредувања — 3%. 

Чл<*н 18 
Учесниците во договорот се согласни стапките 

на надоместокот од авторски права, патенти и тех-
нички унапредувања, кој се плаќа во процент, од 
секој поединечно остварен бруто-приход, да изнесува 
7°/о, а на надоместокот за патенти и технички уна-
предувања — 3%. 

Член 19 
Учесниците во договорот се согласни да 'пропи-

шат зголемена стапка од 50% .за надоместокот од 
авторски права, патенти и технички унапредувања, за 
обврзниците на данокот што /остваруваат надоместок 
Јод основа на пренесено односно наследено авторско 
право. 

Данок на приходи од имот и имотни права 
Член 20 

Учесниците во договорот се согласни да пропи-
шат стапките на данокот од приходи на имот и 
имотни права да изнесуваат: 

Член 21 
Учесниците во договорот се согласни да пропи-

шат стапка на данокот на приходи од имот и имот-
ни права од 20% за странски физички и правни лица. 

Данок на имот 

Член 22 
Учесниците во договорот се согласни данокот на 

имот да се плаќа во годишен паушален износ по м2 

по следниве износи: 

1. Станбени згради и станови 

а) Станбени згради и станови изградени од цврст 
материјал 
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1. За патнички моторни возила 

— со работна зафатнина на моторот над 1,6 Л 
до 2,0 Л, во износ од 30.000 динари; и 

— со работна зафатнина на моторот над 2,0 
Л, ао износ од 50.000 динари. 

2. Товарни моторни и приклучни возила и тоа: 

— за товарните моторни и приклучни возила, 
во износ од 20.000 динари од тон НОСИВОСТ; 

— за трактори во износ од 20.000 динари; 
— за тракторски приколки 10.000 по тон на но-

сивост; и 
— за комбајн во износ од 100.000 динари. 

3. Пловни објекти 

За пловни објекти над 8 м должина, во износ 
од 40.000 динари. 

Данок на наследство и подарок 

Член 24 
Учесниците во договорот се согласни данокот на 

наследство и подарок за втор и натамошен насле-
ден ред да го плаќаат по следниве стапки.-

наследство и подарок за ооврзниците кои во однос 
на оставителот односно дарителот не се наоѓаат во 
наследен ред да се плаќа по стапките предвидени 
во член 25 од овој договор. 

Данок на добивка од игри на среќа 
Член 25 

Учесниците во договорот се согласни стапката 
на општинскиот данок на добивка од игри на среќа 
да изнесува: 

Данок на промет на недвижности и права 
Член 26 

Учесниците во договорот се согласни стапката 
на општинскиот данок на промет на недвижности и 
права да изнесува 15°/о на прометната вредност на 
градежните објекти, а на разликата помеѓу промет-
ната и градежната вредност да се плаЅќа по м2 на 
име данок и тоа: 

Член .27 
Учесниците во договорот се согласни стапките 

на данокот на промет на недвижности и права да 
изнесуваат и тоа-. 

— за земјоделско земјиште — 15°/» на промет-
ната вредност по м2; и 

— за градежно земјиште што не е поопштестве-
но и друго земјиште што не служи за земјоделски 
цели, според прометната вредност по м2, и тоа: 
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Данок на вкупниот приход на граѓаните 

Член 28 
Учесниците во договорот се согласни да обезбе-

дат данок на вкупниот приход на граѓаните да се 
плаќа по следниве стапки: 

Член 29 
Учесниците во Договорот се согласни спроведу-

вањето на овој договор да го следи Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ, да ги известува учес-
ниците и да им предлага мерки во врска со него-
вото 'спроведување 

Член 30 
Овој договор се смета за склучен кога ќе го 

потпишат овластените претставници на учесниците 
во ОВОЈ договор. 

Член 31 
Овој договор влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

едница за вработување, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна за-
едница за предучилишно и основно вос-
питание и образование и општествена за-
штита на децата, Собранието на Само-
управната интересна заедница за социјал-
на заштита, Собранието на Републичката 
заедница за насочено образование. 

П О Т П И С Н И Ц И : 

Собранието на СР Македонија, Собра-
нието на општината Берово, Собрание-
то на општината Битола, Собранието на 
општината Брод Македонски, Собрание-
то на општината Валандово, Собранието 
на општината Виница, Собранието на оп-
штината Гевгелија, Собранието на оп-
штината Гостивар, Собранието на општи-
ната Дебар, Собранието на општината 
Делчево, Собранието на општината Де-
мир Хисар, Собранието на општината 
Кавадарци, Собранието на општината 
Карпош, Собранието на општината Ки-
чево, Собранието на општината Кочани, 
Собранието на општината Кратово, Со-
бранието на општината Крива Паланка, 
Собранието на општината Крушево, Со-
бранието на општината Куманово, Со-
бранието на општината Неготино, Собра-
нието на општината Охрид, Собранието 
на општината Прилеп, Собранието на оп-
штината, Пробиштип, Собранието на оп-
штината Радовиш, Собранието на општи-
ната Ресен, Собранието на општината 
Свети Николе, Собранието на општината 
Центар, Собранието на општината Кисе-
ла Вода, Собранието на општината Гази 
Баба, Собранието на општината Чаир, 
Собранието на општината Струга, Собра-
нието на општината Струмица, Собрание-
то на општината Тетово, Собранието на 
општината Титов Велес, Собранието на 
општината Штип, Собранието на Самоуп-
равната интересна заедница на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена заштита, Собранието на . Републич-
ката заедница за научно-истражувачка 
дејност, Собранието на Републичката са-
моуправна заедница на културата, Собра-
нието на Републичката самоуправна за-

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ГРАД СКОПЈЕ 

217. 
Врз основа на член 58 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83, 43/85 
и 50/87) и член 101 став 3 од Статутот на Здруже-
ната самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита на град Скопје, Собранието на Здружената 
самоуправна интересна заедница за здравствена за-
штита на град Скопје, на седницата одржана на 31 
мај 1988 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ 

ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се утврдуваат ус 

ловите и начинот на остварување здравствена зашти-
та и други права од здравственото осигурување на 
корисниците на здравствена заштита на Здружената 
СИЗ за здравствена заштита на град Скопје (во на-
тамошниот текст: Здружена градска заедница). 

Член 2 
Одредбите на овој правилник се применуваат на 

сите корисници на здравствена заштина од подрачје-
то на Здружената градска заедница како и на лицата 
здравствено осигурени во други самоуправни инте-
ресни заедници кои постојано или привремено се 
вработени или живеат на подрачјето на Здружената 
градска заедница. 

Член 3 
Корисниците на здравствена заштита кои работат 

надвор од подрачјето на Здружената градска заед-
ница и членовите на нивните семејства кои постоја-
но живеат на подрачјето на други заедници, оства-
руваат здравствена заштита во обем и на начин пред-
виден со самоуправни општи акти на Заедницата за 
здравствена заштита на подрачјето каде тие рабо-
тат односно живеат. 

Член 4 
Корисниците на здравствената заштита, здравстве-

ната заштита ја користат врз основа на пропишана 
исправа (здравствена легитимација) издадена од За-
едничката стручна служба на заедниците за здрав-
ствена заштита и пензиското и инвалидското осигу-
рување на град Скопје (во натамошниот текст-, за-
едничка стручна служба). 

При користењето на здравствена заштита корис-
ниците на здравствената заштита се должни да го 
докажат својството на корисник со здравствена ле-
гитимација, а својот идентитет го потврдуваат со 
лична карта. 

По исклучок од претходниот став корисникот на 
здравствената заштита може да користи здравствена 
заштита и без здравствена легитимација кога меди-
цинската помош му е итно потребна, со тоа што 
дополнително, во рок од 3 дена, треба да го дока-
же своето право на користење здравствена заштита 
на товар на средствата на Здружената градска заед-
ница. 
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По исклучок од ставот 1 на овој член децата 
до 2 месеци возраст здравствена заштита можат да 
користат и врз основа на здравствена легитимација 
на еден од родителите. 

Член 5 
Корисниците,' здравствена заштита по правило 

остваруваат кај здравствени организации на подрач-
јето на Здружената градска заедница при што > при-
марната здравствена заштита по сопствен, слободен 
избор на лекар и здравствена организација по пра-
вило на подрачјето на општината каде живеат и 
работат. 

Член 6 
Трошоците за користење на здравствена заштита 

ги надоместува во целост Здружената градска заед-
* ница ако корисникот на здравствената заштита здрав-

ствената заштита ја користи и начин предвиден со 
Законот за здравствена заштита, Статутот на Здру-
жената градска заедница, , овој правилник како и 
договорите склучени помеѓу Здружената градска за-
едница и здравствените организации. 

Здружената градска заедница ги поднесува тро-
шоците за здравствена заштита надвор од нејзиното 
подрачје кога корисникот е упатен на лекување од 
Лекарската комисија на Заедницата или без упат кога 
е во прашање итен медицински случај. 

Здравствената заштита може да се остварува и 
независно од условите утврдени во став 1 и 2 од 
овој член, доколку корисниците на здравствена за-
штита ја платат разликата во цената помеѓу здрав-
ствената услуга во здравствената организација каде 
можеле да ја остварат здравствената заштита и здрав-
ствената организацију во која сакаат да ја остварат 
истата. 

Член 7 
Доколку за одделни видови здравствена заштита 

е утврдено задолжително учество на корисниците на 
здравствената заштита (партиципација) во трошоците 
за користење на одделни видови здравствена зашти-
та, корисникот е должен тој дел на трошоците да 
го плати непосредно на здравствената организација 
при користењето на здравствената заштита. 

Член 8 
Корисниците на здравствена заштита правата на 

парични надоместоци и помошти ги остваруваат во 
заедничката стручна служба во согласност со Закон, 
Статутот на здружената градска заедница и овој 
правилник. 

Врз основа на спогодба склучена помеѓу Здру-
жената градска заедница и одделни работни органи-
зации правата на парични надоместоци и помошти 
корисниците можат да ги остваруваат и во своите 
работни организации. 

/ 

Глава II 

ИЗБОР НА ЛЕКАР И ЗДРАВСТВЕНА 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 9 
Корисниците на здравствена заштита имаат пра-

во на избор на лекар во примарната здравствена за-
штита, а избор на здравствена организација и лекар 
во стационарни и специјализирани здравствени орга-
низации во согласност со одредбите на овој пра-
вилник. 

Член 10 
Корисникот остварува примарна здравствена за-

штита по правило во ООЗТ за примарна здравствена 
заштита на подрачјето на општината на која има 
живеалиште. 

Корисникот може да остварува примарна здрав-
ствана заштита и на подрачје на друга општина во 
Скопје под услови утврдени со овој правилник. 

Член 11 
Во примарната здравствена заштита корисникот 

има право на избор на лекар по општа медицина, 
стоматолог и лекари специјалисти за.- гинекологија, 
педијатрија, медицина на трудот, пнеумофтизиолоби-

ја, стоматологија, дерматовенерологија и офталмолог^ 
ја кај кои здравствена заштита остварува без упат. 

Член 12 
Корисникот непосредно остварува здравствена за-

штита и кај избран лекар во специјализирани дис-
панзери за борба против туберкулозата, ракот, алко-
холизмот, наркоманијата и болестите на зависност, 
душевните болести, во Центарот за дијабетис, како и 
во советувалиштата на мајки и деца и за планира-
ње на семејството, односно за примање и давање на 
контрацептивни средства. 

Член 13 
Итна медицинска помош се обезбедува во Служ-

бата за итна медицинска помош или во секоја друга 
здравствена организација со и без упат и во случаи-
те кога корисникот не е во можност да поднесе до-
каз за својството на корисник. 

Член 14 . 
Избраниот лекар е должен да го прати превзе-

мањето на мерките и лечењето на корисникот од 
страна на други лекари односно здравствени орга-
низации. 

Член 15 
Корисникот има право на избор на соодветен 

лекар специјалист во рамките на здравствената ор-
ганизација во која користи примарна здравствена 
заштита, како и во други здравствени организации во 
кои е упатен. 

Член 16 
Задолжителните видови на здравствена заштита, 

превентивните мерки и активности и оценката на 
работната способност работниците од здружениот 
труд ја остваруваат во диспанзерите за медицина на 
трудот и во здравствените организации односно 
здравствените станици во рамките на организацијата 
на здружен труд, а учениците и студентите задол-
жителните видови на здравствена заштита и превен-
тивните мерки и активности во училишните диспан-
зери односно студентската поликлиника. , 

Останатите видови на здравствена заштита ко-
рисниците од претходниот став можат да ја оства-
руваат и кај друг избран лекар во примарната здрав-
ствена заштита. 

Член 17 
Изборот на лекар за деца од предучилишна во-

зраст како и за деца од училишна возраст за оста-
натите видови на здравствена заштита во смисла на 
претходниот член го.вршат родителите односно ста-
рателите според местото на живеалиштето на децава. 

Во местата каде што нема детоки диспанзер 
односно училишна амбуланта децата остваруваат 
здравствена заштита кај лекари од општа медицина. 

Член 18 
Во здравствени организации односно на истуре-

ните здравствени пунктови во кои не е можно да се 
изврши избор на лекар поради мал број на лекари 
според местото на работата, односно живеалиштето 
на корисниците на здравствената заштита надлежен 
лекар е лекарот кој што работи во таквите здрав- . 
ствени организации односно пунктови. 

Член 19 
Корисникот избира лекар на неопределено вре-

ме и најмалку за период од една година од денот 
на регистрираниот избор што се запишува во здрав-
ствениот картон на корисникот. 

Замена на избраниот лекар за време на негово 
отсуство оц работа поради болест, службен пат, го-
дишен одмор, или друго не се смета за промена на 
избраниот лекар. 

Член 20 
Избраниот лекар може да се промеам и п р м 

истекот на рокот од претходниот член поради: 
— престанок на работа на лекарот илш ха ра-
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ОДНОСНО на-КОРИСНИКОТ; ' / 
— промена на местото на живеење, односно пре-

стој на корисникот; 
—- други оправдани причини што ги цени рабо-

товодниот орган на здравствената организација. 
Корисникот што е незадоволен од Одлуката на 

работоводниот^ орган има право на приговор до Л е -
карската комисија на Здружената градска, заедница 
во рок од 3 дена.-

Член 21 
Корисникот кај кој е утврдена., привремена спре-

ченост за работа (отворено боловање) не може да 
го менува избраниот4 лекар односно здравствената 

/Организација се додека трае таа спреченост, како ни 
во рок од 30 дена по престанокот на таа спреченост. 

Член 22 
Изборот на лекар ~ се врши со запишување во 

соодветен регистар во здравствената организација ка-
де што работи "избраниот лекар и со издавање на 
здравствен картон.' 

Податоците за избраните лекари од сите здрав-
ствени објекти во рамките на ООЗТ за примарна 
здравствена заштита се обединуваат на ниво на 
ООЗТ на почетокот на секоја календарска година. 

Овие податоци задолжително се обидинуваат на 
ниво на Здравствениот дом. , 

Член 23 
Корисникот има само еден здравствен картон 

ва избран лекар освен во случаите од членовите 16 
и 17 од овој .правилник. \ 

Отворањето на здравствен картон со податоци за 
избраниот лекар задолжително се евидентира во 
здравствената книшка. 

Во здравствената книшка се евидентираат и сите 
дополнителни податоци за промените на избраниот 
лекар. 

Член 24 
Здравствен картон се отвора на корисник кој 

за првпат се пријавува за користење на здравствена 
заштита во ООЗТ за примарна здравствена заштита. 

При промената на избраниот лекар, односно 
ООЗТ за примарна здравствена заштита корисникот 
задолжителна го пренесува и својот' здравствен кар-
тон. ' 

ООЗТ за примарна здравствена заштита во која 
корисникот претходно'бил регистриран должна е на 
корисникот да му овозможи пренесување на здрав-
ствениот картон, а ООЗТ за примарна здравствена 
заштита ^аде што корисникот се определува не мо-
же да го регистрира без донесување на здравстве-
ниот картон. 

Член 25 
Корисникот на здравствената заштита има право 

во текот на лекувањето од здравствената организаци-
ја да бара конзилијарен преглед или консултација 
нк лекар што сам ќе го избере, ако е болеста од 
потешка природа, ако е предложено да се подврг-
не на оперативен зафат или ако не е -задоволен 
од начинот на лекувањето.. 

Член 26 
Колзилијарен преглед во смисла на претходни-

от член се врши во истата или најблиската здрав-
ствена организација која располага со медицински 
стручњаци за конзилијум. , 

Составот на конзилијумот го определува рабо-
товодниот орган на здравствената организација во 
која требаа да се изврши конзилијарниот преглед. 

Мислењето што е дадено од конзилијумот е за-
должително за лекарот кој го лекува корисникот на 
здравствената заштита за лекарската комисија. 

Доколку конзилијарниот преглед треба да се из-
врши надвор од местото на работата односно живеа-
лиштето, корисникот има право на патни и дневни 
трошоци според одлуката на Собранието на Здруже-
ната градска заедница. 

Глава Ш 

ОСТВАРУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Остварување на примарна и консултативна соци-
јалистичка здравствена заштита 

Член 27 
Избраниот лек^р е должен* да го прими корис-

никот и зависно од потребата да изврши преглед 
да му даде потребни совети, да му препише лекар-
ства или корисникот да го упати на: 

— 'лаборатории, радиолошки и други испиту-
вања; 

— консулТатизно специјалистички преглед на 
соодветен лекар специјалист; 

— амбулантно-поликлиничко лекување; 
— болничко лекување во соодветна стационар-

на здравствена организација; 1 

— испитување и лекување во соодветна специја-
лизирана здравствена организација; 

— домашно лекување и медицинска нега; 
— комисиска оцена на здравствената состојба 

и работната способност заради привремена спрече-
ност за работа или оценка на работната способност 
по прописите за пензиското и инвалидското осигу-
рување. 

Упатот од став 1 на овој член покрај елементите 
утврдени со 'посебни прописи, содржи евидентен број 
на избраниот лекар. 

- Член 28 
Корисникот е должен да го прифати советот на 

лекарот, препишаните лекарства да ги употребува 
опрема добиеното упатство, да се подложи на лабо-
раториски. радиолошки и други испитувања на кое 
што е упатен, како да се јави на здравствената ор-
ганизација во која е упатен на консултативна специ-
јалистички преглед, болничко лекување или - на ле-
карската комисија за оцена на здравствената сос-
тојба и работната способност, или оценка на работ-
ната способност по прописите 'за пензиско и инва-
лидско осигурување. 

Корисникот е должен веднаш по завршеното ис-
питување или лекување да ги стави на увид на сво-
јот избран лекар насадите од лабораториското, ра-
диолошкото и друго испитување, отруената листа и 
другата медицинска документација. 

> Член 29 
Ако корисникот користи здравствена заштита на 

подрачјето на Здружената градска заедница кај друг 
лекар од општа медицина, а не кај избраниот лекар 
за кого се определил сам ќе ги сноси трошоците за 
прегледот и услугите, осцен во итни случаи. 

Член 30 , 
Корисниците во работен однос остваруваат здрав-

ствена заштита во здравствените организации од спе-
цијалиетичка, консултативна здравствена дејност, по 
правило надвор од своето работно време. 

Член 31 
Примарната здравствена заштита корисникот ја 

остварува во здравствените организации од примар 
ната здрарствена заштита непосредно само со доказ 

-за својството на корисник. 
Консултативно-специјалистичката здравствена за-

штита корисникот ја остварува во амбулатно-поли-
клииички, стационарни и специјализирани здравстве-
ни организации на подрачјето на Здружената град-
ска заедница со доказ за својството на корисник на 
здравствена заштита и упат од избраниот лекар. 

РХсклучително на подрачјето на Здружената град-
ска заедница корисникот може да оствари консул 
тативно-сцецијалистичка Здравствена заштита во соод-
ветни здравствени организации без упат на избра-
ниот лекар ако се работи за остварување на здрав-
ствена заштита во случаите од член 11 и 12 од овој 
правилник. 
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Член 32 
во упатот до специјалист избраниот лекар ги 

доставува наодите од здравствената состојба на ко-
рисникот со јасно поставени барања за натамошно 
испитување и лекување на корисникот, односно оцен-
ка на работната 'способност. 

Лекарот специјалист задолжително му доставува 
на избраниот лекар, образложен наод, оценка и ми-
слење со упатство за натамошно лекување на корис-
никот. 

Член 33 
Кога лекарот специјалист на подрачјето на Здру-

жената градска заедница на корисникот му. закажува 
повторен 'преглед заради лекување или контрола, не 
е потребен нов упат додека трае лекувањето однос-
но контролата на болеста поради која корисникот 
првпат е упатен на лекар специјалист, Лекарот спе-
цијалист на извештајот кој што го доставува до 
избраниот лекар го запишува датумот на повторното 
јавување на корисникот додека постои потреба за 
лекување и контролни прегледи. . 

Корисникот е должен избраниот лекар кој што 
го издал упатот да го запознае со извештајот на ле-
карот специјалист. Доколку лекарот специјалист за-
ради лекување и контрола го запишал во извешта-
јот датумот на повторно јавување на преглед, избра-
ниот лекар го евидентира датумот на повторното 
јавување и му го праќа извештајот од специјалис-
тот на корисникот. 

Член 34 
Сп е ци ј а л и е ти чк о -ко н су л ат атив н а здравствена за-

штита надвор од избраната здравствена организа-
ција корисниците остваруваат само со упат од ле-
кар специјалист од соодветен профил, а доколку 
таков профил не постои согласно одредбите од упат-
ството што врз основа на овој правилник го доне-
сува Извршниот одбор на Собранието на Здруже-
ната градска заедница. 

Доколку корисниците на здравствената заштита 
сакаат да остварат социјалистичка здравствена за-
штита надвор од избраната здравствена организа-
ција противно на одредбите на упатството од прет-
ходниот став сами ги поднесуваат трошоците за на-
правените прегледи и услуги. 

Член 35 
По добивањето на упатот корисникот е должен , 

да ве јави на здравствената организација во која е 
упатен најдоцна во рок од 10 дена по приемот на 
упатот. По извршениот преглед корисникот е дол-
жен да се јави на лекарот што го упатил и тоа 
веднаш или најдоцна вб рок од 2 дена поради на-
тамошен третман. 

Корисникот е должен на надлежниот лекар да 
му м јавува во закажано време заради контролни 
прегледи или пружање на потребна медицинска по-
мош. 

Непридржувањето на обврските од став 1 и 2 на 
овој член без оправдани причини се смета како на-
мерно спречување и одолговлечување на лекувањето. 

Член 36 
Избраниот лекар од општа медицина може да 

упати • корисник на амбулантни консултативно-специ-
Јажиотечки прегледи, лекување односно медицинска 
рехабилитација во здравствени и други специјали-
доражи здраввтвени организации надвор од Републи-
ката, но мотребно е да обезбеди согласност од Ле-
карката комисија на Здружената градска заедница. 

Член 37 
Лекарската комисија од претходниот член со кон-

султација на надлежната клиника при Медицинскиот 
факултет Скопје ја утврдува потребата за лекување 
на осигуреното лице во здравствената организација 
надвор од Републиката ако таква здравствена зашти-
та но може да се обезбеди во нашата Република. 

Доколку лекарот специјалист од член 35 му за-
каже на корисникот повторно доаѓање заради кон-
тролен преглед или амбулантно лечење претходна 
согласност на Лекарската комисија не е потребна 
за приемот контролен преглед. 

Член 38 
Доколку корисникот сака да оствари специјалис-

тичко-консултативна здравствена заштита надвор од 
подрачјето на Здружената градска заедница, спро-
тивно од одредбите на овој правилник и упатството 
по член 34 од овој правилник избраниот лекар е 
должен да издаде упат за здравствената организа-
ција во која што сака да користи здравствена заш-
тита со ознака „на лично барање". 

Во случај на користење на здравствената зашти-
та на начин од став 1 од овој член, корисникот ја 
плаќа разликата во цената на здравствената зашти-
та помеѓу здравствената организација на подрачје-
то на заедницата каде можела да му биде укажана 
и здравствената организација во која ја користел на 
лично барање надвор од подрачјето на Здружената 
градска заедница. 

Доколку Лекарската комисија, по барање на ко-
рисникот ^ во случај на користење на здравствената 
заштита од став 1 од овој член утврди дека таквата 
здравствена заштита на корисникот не можела да 
му се обезбеди на подрачјето на Здружената град-
ска заедница, заедницата ќе ги признае во целост 
трошоците за користење на здравствената заштита 
како и патни трошоци. 

Член 39 
Ако според местото во кое корисниците на здрав-

ствената заштита се упатени да користат здравстве-
на заштита е потребно да им се надоместат патните 
трошоци, лекарот што го упатува ќе им издаде и 
патен налог. 

На патниот налог здравствената организација што 
укажала здравствена заштита должна е да го наз-
начи денот и часот на јавувањето на корисникот и 
денот и часот на извршувањето на прегледот однос-
но услугите на корисникот. 

- Член 40 
Корисникот на здравствената 'заштита има право 

да користи медицинска помош и нега во својот стан 
и во службата за итна медицинска помош, кога 
спрема мислењето на избраниот лекар, односно ле-
карот на Службата за домашна посета и итна ме-
дицинска помош постои медицинска оправданост, од-
носно кога според карактерот на заболувањето ко-
рисникот не е во можност таква помош да користи 
во здравствена организација која му обезбедува здрав-
ствена заштита.се додека постои оправдување за ука-
жување на таква помош. 

Ако корисникот на здравствената заштита од 
став 1 на овој член неоправдано ја повика служба-
та за домашна посета односно итна медицинска по-
мош, должен е сам да ги сноси трошоците за так-
вата услуга. 

Во случај на приговор против' мислењето на из-
браниот лекар односно лекарот на Службата за до-
машна посега во смисла на претходниот став, оцен-
ка дава Лекарската комисија на здравствената или 
друга организација во рок од 48 часа. 

Приговор се поднесува усно, на записник или 
писмено до лекарот кој дал такво мислење, а овој 
е должен без одлагање заедно со поставената дијаг-
ноза да го достави на надлежната Лекарска коми-
сија. 

Член 41 
Корисникот на здравствената заштита породил-

ка има право на медицинска помош и нега во сво-
јот стан непосредно по отпуштањето од породилиш-
тето, ако за таква помош односно домашна, нега, 
според мислењето на избраниот лекар, постои неоп-
ходна потреба поради здравствената состојба на по-
родилката односно новороденчето. 

2. Користење на болничка здравствена заштита 
Член 42 

, Кога, поради природата на заболувањето не е 
можно да се спроведе со успех амбулантно и до-
машно лекување, избраниот лекар односно лекарот 
специјалист кај кого корисникот на здравствената 
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м ш т а п бил упатен поради преглед и лекување, со 
болнички упат,го упатува на болничко лекување во 
здравствената организација на подрачјето на Здру 
жената градска заедница. 

На болничко лекување корисникот на здравстве-
ната заштита може да биде примен и без упат кога 
е во прашање итен случај. 

Член 43 
На корисникот на здравствената заштита кој се упа-

тува на болничко лекување му се дава пропишан 
болнички упат, како и потврда за патни и дневни 
трошоци, доколку на такви трошоци има право. 

ч 
Член 44 

Корисникот на здравствената заштита кога е 
упатен на лекување во болничка здравствена орга-
низација должен е да се јави во рокот што го 
одреди надлежниот лекар, а најдоцна во рок од 
48( часа, освен во болничка здравствена организација 
која претходно закажува ден на приемот. 

На завршеното лекување на корисникот на здрав-
ствена заштита е должен да се јави на својот лекар 
во рок од 48 часа по отпуштањето од болничката 
здравствена организација. 

Ако корисникот одбие одредена медицинска по-
мош или интервенција, освен ако со Закон не е по-
требна согласност од болниот за таква помош или 
интервенција ќе се смета дека болниот го одложува 
лекувањето. 

Член 45 
Болничката здравствена организација во која е 

упатен корисникот на болничко лекување должна е 
пред приемот да утврди дали постојат медицински 
индикации за таквото лекување. 

Доколку утврди дека постојат медицински инди-
кации за болничко лекување, болничката здравстве-
на организација должна е на корисникот да му обез-
беди сместување и превземе лекување. -

Доколку болничката здравствена организација ут-
врди дека постојат медицински индикации за бол-
ничко лекување, а не е во можност на корисникот 
д а ^ у обезбеди сместување и лекување должна е на 
корисникот да му обезбеди сместување и лекување 
во друга здравствена болничка организација. 

Ако болничката здравствена организација утвр-
ди дека болничкото лекување не е неопходно долж-
на е за тоа да го извести корисникот и избраниот 
лекар, со образложен предлог за натамошно леку-
вање. 

Доколку болничката здравствена организација не-
ма слободно место за прием и сместување на бол-
ниот, а случајот не е итен го одложува приемот 
на болниот на одредено време и писмено го пови-
кува на лекување откако ќе се создадат услови за 
неговиот прием, што се забележува на болничкиот 
улат и со истиот се прима на лекување. 

Член 46 
Ако корисникот се наоѓа на- лекување во бол-

ничка здравствена организација, а се оцени потре-
ба од лекување во друга болничка здравствена 'ор-
ганизација од друг профил со исклучок на случаите 
од членот 55 од овој правилник се упатува со ин-
терболнички упат. 

Член 47 
Болничката здравствена организација по заврше-

ното лекување, при отпуштањето на корисникот, дол-
жна е покрај исцрпниот наод на корисникот да му 
даде соодветен совет, а на избраниот лекар упат-
ство за натамошно лекување и по потреба да го 
одреди начинот на превозот и придружник. 

Член 48 
Доколку корисникот бара да остварува болничка 

здравствена заштита спротивно од одредбите на 
овој правилник избраниот лекар е должен да му 
издаде упат за болничката здравствена организација 
во која што сака да користи здравствена заштита, 
со ознака „на лично барање". 

Во таков случај трошоците за лекување ги надо-
местува Здружената градска заедница до износот 
колку би требало да се плати на здравствената ор-
ганизација во која корисникот требало да биде 
упатен а разликата доV полниот износ на трошо-
ците ја плаќа корисникот на здравствената заштита. 

Доколку Лекарската комисија, по барање на ко-
рисникот во случаите на користење ѕра здравствената 
заштита од став 1 од овој член утврди дека таква 
здравствена заштита не можела да се обезбеди на 
корисникот во здравствените организации на подрач-
јето на Здружената градска заедница, трошоците за 
користење на здравствената заштита како и патни 
трошоци во целост ќе ги сноси Заедницата. 

Член 49 
Кон болничкиот упат издаден според став 1 од 

претходниот член, корисникот е должен да приба-
ви потврда за висината на трошоците на болнич-
кото лекување на подрачјето на Здружената градска 
заедница. 

Потврдата од претходниот став ја издава Заед-
ничката стручна служба- врз основа на поднесено 
барање од корисникот со негова изјава дека ќе ја 
плати разликата во цената со свои средства. 

Член 50 
За спроведување на болничко лекување на ко-

рисникот на здравствена заштита, за кој Лекарската 
комисија на Здружената градска заедница стручно 
ќе оцени дека таквото лекување не било нужно и 
целисходно односно лекувањето можело со исти ре-
зултати амбулантно да се спроведи Здружената'град-
ска заедница на здравствената организација ќе ги 
надомести трошоците утврдени со спогодбата — 
договорот само за медицински дел. 

Член 51 
Корисник на здравствена заштита, додека при-

времено престојува надвор од местото на живеењето, 
освен во случаите од член 3 од овој правилник, ко-
ристи болничко лекување во најблиската соодветна 
болничка здравствена организација според местото 
на престојувањето само во итни и медицински оп-
равдани случаи за што во случај на спор одлучува 
Лекарската комисија на Здружената градска заедница. 

Член 52 
' За време на болничко .лекување на ,дете доен 

че до една година родителот и со него изедначено 
лице го придружува детето, а дете до- три годишна 
возраст може да го придружува само во медицин-
ски оправдани случаи, за што одлучува раководи-
телот на здравствената организација. 

По исклучок, на предлог на конзилиум на лека-
ри од болничка здравствена организација, лекарска-
та комисија на Здружената градска заедница може 
да одобри придружување за време на болничко ле-
кување и на корисник постар од 3 годишна возраст. 

За време на лекувањето на мајката доилка на 
детето доенче до една година старост и се обезбе* 
дува бесплатна нега и сместување. 

За време на престојот во стационарот на при-
дружникот му се обезбедува исхрана и сместувале 
на товар на средствата на Здружената градска заед-
ница. 

За останатите случаи на придружување спротив-
ни на став 1 и 2 од овој член трошоците ги подне-
сува корисникот на здравствената заштита. 

3. Лекување во специјализирани здравствени органи-
зации за специјализирана рехабилитација 

Член 53 
Корисникот остварува специјализирана рехабили* 

тација врз основа на предлог на избраниот лекар и 
мислење на лекар специјалист од соодветната специ-
јалност. 

Предлогот од ставот 1 од овој член со целосната 
медицинска документација, избраниот лекар ја до-
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ставува на Лекарската комисија на .Здружената град-
ска заедница. , 1 

Ллен 54 
• Потребата за упатување на корисникот на спе-

цијализирана рехабилитација, степенот на итноста и . 
должината на рехабилитација ја оценува Лекарската 
комисија, а по приговорот оценка дава Комисијата на 
лекари вештаци на Здружената градска заедница. 

Член 55 
По исклучок од одредбите од член 54 од овој 

правилник корисникот кеј што се наоѓа на лекување 
во болничката здравствена организација во случај 
на итност од- рехабилитација на заболувањето оства-
рува право на специјализирана рехабилитација, на 
предлог на, лекарски конзилиум на таа здравствена 
организација како продолжено лекување. 

Болничката здравствена организација од став 1 
на овој член поднесува предлог од Лекарската ко-
мисија на Здружената заедница пред истекот на две 
третини од 'времето на лекувањето на корисникот, 
за што Лекарската комисија дава оценка односно со-
гласност по итна .постапка. 

Член 56 
Лекарската комисија на Здруженава градска за-

едница ја оценува потребата за упатување на корис-
никот во одредена болничка здравствена организација 
за специјализирана рехабилитација, степенот на ит-
носта и должината на траењето на рехабилитацијата 
односно дава согласност во смисла на член 55 од 
овој правилник врз основа на преглед на корисни-
кот и медицинска документација. 

По исклучок, Лекарската комисија ја оценува 
потребата за упатување на корисникот, односно дава 
согласност за упатување на специјализирана рехаби-
литација само врз основа на .медицинска документа-
ција. 

Член 57 
Лекарската Комисија покрај оценката за потре-

бата, односно согласноста за упатување на корисни-
кот на специјализирана рехабилитација во соодветни 
здравствени организации за степенот на. итноста на 
рехабилитација на заболувањето истовремено оцену-
ва дали на корисникот му е потребен придружник 
за време на патувањето и начинот на превезувањето. 

Член 58 
Корисникот ја остварува одобрената специјали-

зирана рехабилитација • по повикувањето на" одреде-
ната болничка здравствена организација за специја-
лизирана рехабилитација 

Болничката здравствена' организација за специ- ' 
јализирана рехабилитација е должна да го повика 
корисникот во итни случаи на рехабилитација на 
заболувањето или состојбата, веднаш по приемот на 
оценката, односно согласноста на Лекарската коми-
сија. ' * ; 

Кога упатувањето на рехабилитација на заболу-
вањето или состојбата трпи одлагање, болничката 
здравствена организација за специјализирана реха-
билитација должна е да го повика корисникот нај-
доцна во рок од "три месеци од денот на доставу; 
вањето на оценката односно согласноста на Лекар-
ската комисија на Здружената градска заедница за 
потребата од упатување на корисникот на специја-
лизирана рехабилитација. 

Ако копнениот не ја започне специјализирана^ 
рехабилитација во рок од 6 месеци од денот на до-
ставувањето на оценката односно согласноста за по-
требата за упатување -на специјализирана рехабили-
тација, може да го оствари ова право само ако 
Лекарската комисија повторно ја оцени потребата за 
таква рехабилитација. 

Член 59 ' 
Корисникот е должен да пристапи на специјали-

зирана рехабилитација во рокот назначен на пока-
ната испратена од страна на болничка здравствена 
организација за одецијализирана рехабилитација. 

Ако корисникот од оправдани причини (болест, 
смртен случаи во семејството и др.) е спречен на 
одредениот ден да стапи на специјализирана рехаби-
литација должен е за тоа да ја извести болничката 
здравствена организација која го повикала на специ-
јализирана рехабилитација. 

Член 60 
Во случај кога корисникот, поради акутно забо-

лување или од други оправдани медицински' причи-
ни, по мислење на надлежниот лекар на болнич-
ката здравствена организација е принуден да ја пре-
кине еп е ци ј али зи р ан ата рехабилитација може во до-
говор со таа здравствена организација подоцна да 
ја продолжи започнатата специјализирана рехабили-
тација доколку не настапиле контраиндикации. 

Член 61 
* Трошоците за лекување на корисникот во здрав-

ствени организации за специјализирана рехабили-
тација спротивно од одредбите' од овој правилник 
не-ги поднесува Здружената градска заедница. 

4. Лекување во природни лекувалишта 

Член 62 
Лекувањето во природни лекувалишта се спрове-

дува во здравствени организации за лекување и ре-( 
хабилитација со примена на природни фактори во' 
лекувањето врз основа на потребата од такво ле-
кување што јач давач лекарот специјалист од соод-
ветната специјалност. 

Член 63 
Лекарот од претходниот член доставува образло-

жен предлог и со потребна ^документација до Лекар-
ската комисија, која ја утврдува потребата од упа-
тување во одредено природно лекувалиште, должи 
ната на лекувањето, потребата од придружување и 
видот на превозот. 

Член 64 
Против оценката на Лекарската комисија корис-

никот има право на приговор до Комисијата на ле-
кари вештаци. 

Чден 65 
Трошоците зА лекување на корисникот- во при-

родно лекувалиште надвор од одредбите на .овој 
правилник не ги сноси Здружената градска заедница. 

Член бб 
Во трошоците - за лекување во природни лекува-

лишта ако е тоа утврдено со самоуправен општ акт 
ца Републичката заедница за здравствена заштита 
учествуваат и корисниците на начин и под услови, 
утврдени со тој акт. 

5. Користење на лекарства 

Член 67 
Право на лекарства корисникот остварува врз 

основа на препишан, рецепт издаден - од страна на 
надлежниот лекар на здравствената организација. 

/ 

Член 68 
Рецептите за 'лекарства се издаваат на начин и 

под услови утврдени со Правилникот за начинот на 
препишувањето, издавањето и наплатувањето на ле-
карствата. 

Член 69 
Во случај кога аптеката не располага со препи-

шаното лекарство овластениот здравствен работник 
на аптеката е должен корисникот да го извести за 
можноста на набавката на лекарството во друга ап-
тека. 

Доколку е познато дека не се располага со\ пре-
пишаното лекарство, овластениот здравствен работник 
на аптеката ќе му понуди на корисникот соодветен 
лек од ист состав кој под друго име се н&оѓа во 
промет. 

Доколку не се располага со, препишаното лекар-
ство, а ни со друго лекарство 6д истиот состав, ов-
ластениот здравствен работник на аптеката ќе му 
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предложи на корисникот замена за ' тоа лекарство 
со лекарство од сличен состав. Оваа замена се врши 
вр договор со избраниот-" лекар' односно во соглас-
ност со стручно методолошките правила предвиде-
ни за дејноста на фармацеутите и аптеките. 

Член 70 
На корисниците на здравствена заштита им се. 

препишуваат на товар на средствата на Здружената 
градска заедница само оние лекарства кои се вне-
сени во листата на лекарствата што ја утврдува Со-
бранието на Републичката СИЗ за здравствена за-
штита. 

* Член 71 
Корисниците на'здравствена заштита учествуваат 

во поднесувањето на трошоците за користење на из-
дадените лекарства во- височина што ќе ги предвиди 
Собранието на Републичката заедница за здравстве-
на заштитата со посебна одлука: 

Член 72 
За сите корисници на здравствена4 заштита кои 

имаат потреба од употреба на лекарства од стран-
ско производство, ако таквите лекарства не можат 
да бидат заменети со соодветни лекарства од југо-
словенско производство, а неопходноста за лекување 
со такви лекарства ја оценил конзилиум на соодвет-
на клиника, можат да се набават од странство. 

Набавката на лекови што се даваат во стацио-
нари^ услови ја врши соодветна РО на СРМ овлас-
тена за набавка на лекарства од странско производ-
ство врз основа на поднесено барање од надлежна 
здравствена организација чиј конзилиум ја оценил 
потребата од неопходноста на таквиот лек. , 

Трошоците за набавка на лекарства ќе ги надо-
местува Здружената СИЗ за 'здравствена заштита на 
град Скопје на Здравствената организација што го. 
нарачала лекот врз основа на доставена изворна до-
кументација, доставена фактура и доказ дека лекот 
е предаден на корисникот на здравствена заштита. 

Член 73 
Набавка на лекови од странско производство што 

се користат во вонболнички услови ја врши РО 
на СРМ овластена за набавка на лекови од странско 
производство врз основа на издаден рецепт од из-
браниот лекар и мислење на конзилиум на соодвет-
на клиника за неопходноста за користење на лекар-
ство^. Трошоците за набавка на вакви лекарства 
ќе ги надоместува Здружената градска заедница на 
работната организација што го набавила лекот врз 
основа на доставена изворна документација доста-
вена фактура и доказ дека лекот е предаден на ко-
рисникот на здравствената заштита. ч 

По исклучок од став е д е н ^ а овој член трошоци-
те за набавка на лекарствата од странско производ-
ство ќе се надоместуваат на корисникот на здрав-
ствена заштита кој што врз основа на мислење на 
конзилиум на4 соодветна клиника набавил лек во 
странство. 

Член 74 
. На корисникот му се надоместува динарската 

противредност за набавеното лекарство од член 73 од 
овој правилник по курсната листа што важела на де-
нот на набавката на лекарството при што утврдената 
висина на надоместокот се намалува за 20%, а врз 
основа на оригинална сметка, рецепта и ' приложено 
конзилијарно мислење. 

в, Користевме на забоздравствена заштита ( 

Член 75 ' 
Корисниците на здравствена заштита, забоздрав-

ствената заштита ј а користат кај лекар стоматолог 
во здравствената организација во местото на работа 
и живеење. 

Член 76 
Корисниците забоздравствени услуги користат не-

посредно во здравствените организации на подрачје-
то на Здружената градска заедница, а заббте*хнички-

те и забна протетските работи доколку ги исполну-
ваат условите предвидени со самоуправниот општ акт 
на1 Републичката заедница и врз основа на издаден 
налог за нивна изработка. 

За време на привремен престој надвор од подрач-
јето, на Здружената градска заедница, односно над-
з о р од местото на живеење корисниците можат да 
користат забоздравствена заштита на товар на сред-
ствата на Здружената градска заедница само ако се 

I работи за превентива, лекување чна заболени заби 
, и уста и нега. 

За заботехничките односно забопротетички рабо-
ти во случаите од став 2 од овој член, од средства-

, та на Здружената градска заедница ќе се .надомес-
тат средствата само во височина на трошоците на 
тие работи кога би се извршиле кај соодветна здрав-
ствена организација на подрачјето на Здружената 
ррадока заедница. 

Член 77 • 
Потребата за забопротетичка помош и средства . 

ја утврдува лекар стоматолог и издава потврда за 
потребата од изработка на забопротетички средства 
која заедно со фактурата за извршената услуга се 

, доставува до Заедничката стручна служба. 

* Член 78 
Во Случаите кога корисникот на здравствената 

заштита побара да му се изработат забнооѓгротеткч-
ки средства од нестандарден материјал должен е да 
плати разлика во цена на станадардниот материјал 
и употребениот нестандарден материјал, доколку 
здравствената организација му обезбеди стандарден 
материјал. 

Ако корисникот сам обезбеди нестандарден ма-
теријал, има право на надоместок во висина на це-
ната . на .стандардниот материјал кој би бил употре-
бен. _ 

7. Користење на протетички и ортопедски средства, 
други помагала и санитарни справи 

Член 79 
Корисниците остваруваат права на протетички и 

ортотички средства и помагала и санитарни справи 
- во согласност со самоуправен општ ајет на Републич-

ката заедница и во организации што ги изработуваат 
овие средства и помагала, а со кои Здружената град-
ска заедница има склучено договор. 

Член 80 
ѕ Потребата од протетички и ортопедски помага-
ла ја утврдува лекарот специјалист од соодветна спег 
цијалност, зашто издава рецепт — налог врз основа 
на Правилникот за^ користење на протетички и ор-
топедски средства и санитарни справи. 

Член 81 . 
Трошоците за набавка на протетичките и орто-

педските средства и санитарни справи изработени од 
стандарден материјал се исплатуваат од средствата 

• на Здружената градска заедница доколку за ниа не 
е пропишано учество на корисниците на здравствена 
заштита со општ акт на Републичката заедница. 

^ Член 82 
Ако корисникот на здравствена заштита бара 

пропишаните и одобрените протетички и \ ортопедски 
средства и помагала и санитарните справи да му се 
изработат односно издадат Од друг, а не- од стан-
дардниот и договорниот материјал ќе се постапи во 
смисол на член 78 од овој правилник. 

8. Остварување ќа здравствена заштита во странство 

Член 83 
Здравствена заштита во странство во земјите со 

кои е склучен меѓународен договор се обезбедува 
на начин одреден со договорот со посредство на 
странскиот носител на осигурување во местото на 
престојување на корисникот. 
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Во земјите со кои не е склучен меѓународен до-
говор здравствена заштита се користи со посредство 
на дипломатско-конзуларните претставништва на 
СФРЈ. 

Член 84 
Корисник кој престојува во странство по приват-

на работа, здравствена заштита остварува врз основа 
на потврда издадена од Здружената градска заедница 
и која може да ја користи само за случај на итна 
медицинска потреба. 

Член 85 
Во случај на корисникот во странство да му е 

укажана итна медицинска помош без да поседува 
потврда за користење на здравствена заштита во 
странство врз основа на негово барање/ медицинската 
документација за пружената итна медицинска помош 
и мислење на Лекарската комисија накнадно му се 
издава потврда, односно се признаваат трошоците на-
правени во странство. 

Член 86 
Корисниците на здравствена заштита кои се нао-

ѓаат во странство на работа во југословенски орга-
низации на здружен труд, во меѓународни и други 
организации или други работодавачи, на школување, 
стручно усовршување или специјализација, оствару-
ваат здравствена заштита врз основа на потврда из-
дадена од Здружената градска заедница. 

Потврдата се издава врз основа на преглед и 
медицинска документација што се обезбедува во 
Службата за медицина на трудот и оценка на Ле-
карската комисија дека во последните 12 месеци не 
боледувал од акутна или хронична болест за која 
би требало подолго и постојано лекување. 

Во потврдата врз основа на стоматолошки пре-
глед 6е прикажува и состојбата на забите. 

Член 87 
Во медицински оправдани случаи ако корисни-

кот користел здравствена заштита во странство про-
тивно на одредбите од овој правилник по негово ба-
рање и по прибавено мислење на Лекарската коми-
сија, Здружената градска заедница ќе ги признае 
трошоците за користење здравствена заштита во 
странство до висина- на трошоците на таква заштита 
на подрачјето на Заедницата. 

Член 88 
Корисникот може да оствари право на забно прв-

тетски протетички и бртотички средства во стран-
ство по претходно одобрение на Лекарската коми-
сија. 

Кон барањето за остварување на права од прет-
ходниот став, на Лекарската комисија и се доставува 
предлог на лекар стоматолог со втисната шема на 
забите и означување на видот на забно протетичките 
работи, видот на материјалот и пресметка и специ-
фикација на трошоците, односно предлог на лекар 
специјалист за видот на ортопедското и друго пома-
гало и санитарна справа со означување на видот на 
материјалот што ќе се'користи, пресметка и специ-
фикација на трошоците 

Одредбите од став 1 и 2 од овој член се приме-
нуваат и во случај на поправка на овие средства 
и помагала во странство. 

Член 89 
На оценката «на Лекарската комисија по член 84 

и 8Ѕ од овој правилник, корисникот може да подне-
се приговор до Комисијата на лекари вештаци во 
рок од 3 дена. 

Глава IV 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ПАРИЧНИ 

НАДОМЕСТОЦИ 

1. Надоместок на личен доход 

Член 90 
Правото на надоместок на личен доход корисни^ 

квт го остварува во Заедничката стручна служба и 

во организацијата во која е вработен во согласност 
со Законот, 'Статутот на Здружената градска заедница 
и овој правилник. 

Член 91 
Пресметката и исплатата на надоместокот на 

личниот доход се врши врз основа на: 
— извештајот за привремената неспособност, од-

носно спреченоста за работа (дознака) издадена од 
страна на надлежниот лекар за оценка на работната 
способност. 

— наодите и мислењата на Лекарската комисија, 
— потврда за висината на остварениот личен до-

ход која служи за утврдување на основицата за пре-
сметување на надоместокот на личниот' доход на 
пропишан образец. 

' — потврда на организацијата за времето поми-
нато на работа со скратено работно време, за вре-
мето за кое се врши исплата на надоместокот на 
личниот доход. 

Член 92 
Организацијата која врз основа на самоуправна V 

спогодба исплатува надомест на личен доход од 
средствата на Здружената градска заедница, изврше-
ните исплати ги рефундира на начин утврден со 
спогодбата. 
I 

2. Патни и дневни трошоци 

Член 93 
Надоместокот на патните трошоци во врска со 

остварувањето на здравствената заштита се испла-
тува на корисникот врз основа на налог за потре-
бата од патување издаден од избраниот лекар и врз 
основа на одобрувањето на патните трошоци и ви-
дот на превозот од Лекарската комисија. 

Член 94 
Налогот за потребата од патување ако е издаден 

пред патувањето треба да биде заведен со печат и 
факсимил од страна на овластен работник во здрав-
ствената организација дека здравствената заштита 
е користена со назначувањето на датумот и часо1 
на јавувањето на извршување на здравствените ус-
луги. 

Ако налогот е прибавен по завршеното патување 
податоците за времето на јавување и завршување на 
прегледите или другите здравствени услуги за кои 
корисникот е упатен надвор од подрачјето на Заед-
ницата се користат од отпусната листа, извештајот на 
специјалистот и друг медицински документ. 

Член 95 
Патните трошоци се исплатуваат во висина на 

стварните трошоци на превозното средство одоб-
рено од Лекарската комисија за што се прилагаат 
картите за патувањето со авион, кола за спиење, 
кушет кола и автобус. 

Член 96 
Надоместокот на дневните трошоци се исплату-

ва во висина утврдена со одлука на Собранието на 
Здружената градска заедница а под услови определе-
ни со Статутот на Заедницата и таа одлука. 

Член 97 
Правото на надомест на патните трошоци и 

дневните трошоци стасува за исплата првиот наре-
ден по завршеното патување. 

3. Погребни трошоци и посмртна помош 

Член 98 
Надоместокот на потребните трошоци се испла-

тува во висина утврдена со одлука на Собранието 
на Здружената градска заедница врз основа на-. 

— извод од матичната книга на умрените, 
. — здравствена легитимација 
— доказ за извршениот погреб (дозвола за по-

гребе или сметка за трошоците на погребот), 
— потврда за висината на просечните трошоци 

за погреб од дипломатско конзуларно претставништ-
во ако законот е извршен во странство. 
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Член 99 
Надоместокот на потребните трошоци го испла-

тува Заедничката стручна служба доколку не е ос-
тварен при законот што се докажува со здравствена 
легитимација на починатиот и сметката за трошо-
ците на погребот. 

Член 100 
Посмртната помош се исплатува по услови утвр-

дени со Статутот на Здружената градска заедница 
со поднесување на следните докази: 

— здравствена легитимација на лицето издржу-
вано од страна на починатиот. 

— потврда за остварениот личен доход" односно 
пензија во последните три месеци пред смртта: 

Ако издржуваниот член на семејството нема 
здравствена легитимација се доставуваат други дока-
зи од кои се утврдува дека;починатиот корисник го 
издржува членот на семејството додека е на редовно 
школување, невработен, Неспособен за работа и слич-
но. 

Член 101 
Правото на исплата на надоместокот на потреб-

ните трошоци и посмртната помош стасува со де-
нот на смртта на корисникот. 

4. Надоместување на трошоци за здравствена 
заштита 

Член 102 
Кога корисникот на здравствена заштита ќе и 

ги плати на здравствената организација трошоците 
за користење на здравствена заштита, а тие трошо-
ци во целост или делумно по одредбите на Статутот 
или овој Правилник се плаќаат на ' товар на сред-
ствата на Здружената градска заедница корисникот 
на здравствената заштита има право на надоместу-
вање на тие трошоци. 

Барањето за надоместокот на трошоците со по-
требните докази корисникот на здравствената заш-
тита го поднесува до Заедничката стручна служба. 

Глава V 

ОЦЕНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ ЗА 
РАБОТА 

Член 103 
Оцена на привремената спреченост за работа за 

случаите утврдени со Законит и Статутот на Здру-
жената градска заедница вршат: 

1. Избраниот лекар по општа медицина. 
2. Избраниот лекар стоматолог. 
3. Избраниот лекар специјалист во случаите кога 

се користи специјал и етичка заштита без упат. 
4. Лекарската комисија на здравствената или 

друга организација. 
5. Лекарската комисија на Здружената градска 

заедница. „ 
6. Комисијата на лекари вештаци на Здружената 

градска заедница. 
На вработените во работните организации кај кои 

постои здравствена станица, диспанзер по медицина 
на трудот или работната организација оцената на 
привремената спреченост за работа на своите работ-
ници ја довериле на одредена здравствена организа-
ција, привремената спреченост ја цени исклучиво 
лекарот на здравствената станица, на дибпанзерот по 
медицина на трудот или лекарот на овластената 
здравствена организација,' освен ако е во прашање 
лекар гинеколог. 

Лекарот од став 1, точка 1 и 3 и став 2 од 
овој член дава оценка за привремена неспособност 
за работа за првите 15 дена, а Лекарската'Комисија 
на здравствената или друга работна организација од 
16 до 30 дена. 

Оценка за привремена спреченост за работа 
над 30 дена дава Лекарската комисија на Здружена-
та СИЗ за здравствена заштита на град Скопје. 

Член 104 
Доколку корисникот на здравствена заштита во 

времето на заболувањето не се наоѓа во здравстве-
ната * организација во местото на работата привре-
мената спреченост од работа може да ја одобри 
лекар и/ на друга здравствена организација само во 
случаи на неопходна потреба и тоа најмногу до 30 
дена. Во таков случај корисникот е должен по најкус 
пат да ја извести својата работна организација. До-
колку е сместен на болничко лекување во здрав-
ствена организација, должен е во истиот рок да 
ја извести работната организација. 

Работната организација има право да бара од 
лекарската комисија на Здружената градска заедни-
ца за време на привремената неспособност за работа 
или посде' да утврди дали постоеле индикации и 
дали бидо оправдано отсуството од работа поради 
болест или повреда. 

Член 105 
Кога лекарот утврди дека корисникот 'на здрав-

ствената заштита е привремено неспособен за работа 
поради болест или повреда, го утврдува и денот на 
настапувањето на таа неспособност. 

При утврдувањето на неспособноста за работа е« 
определува и денот кога треба корисникот на здрав-
ствената заштита да се јави на контролен преглед. 

По истекот на 15 дена на привремената неспо-
собност за работа без прекин или со прекин од 
разни заболувања лекарот е должен по претходно 
комплетирање на медицинската документација ко-
рисникот да го упати на, надлежната Лекарска коми-
сија на здравствената или друга организација поради 
оцена на работната неспособност, освен ако корис-
никот се наоѓа на стационариo лекување, а по исте-
кот на 30 дена го упатува нЗ Лекарска комисија на 
Здружената градска заедница. 

Ретроградно одобрување на отсуство по правило 
не е дозволено. 

Во иеклучитблни случаи објективноста и оп-
равданоста на ретроградното признавање на отсут 
поста ќе ја оцени лекарската комиисја на здрав-
ствената или друга организација до 30 дена, а преку 
30 дена лекарската комисија на Здружената град-
ска заедница. 

Член 106 
Лекарот кој го следи движењето на болеста на 

корисникот на здравствената заштита за време на 
боледувањето должеа е да го упати на Лекарската 
комисија на . Здружената, градска заедница поради 
оцена на работната способност уште и во следните 
случаи: 

1. Кога ќе настапи неспособност за работа од 
исто заболување во рок од 30 дена по заклучува-
њето на боледувањето од поранешното заболување. 

— ако претходното боледување траело 30 и па-
веќе дена и * 

— кога збирот на деновите за боледување ќе ла-
полни 30 дена, ако претходното боледување била 
пократко од 30 дена. 

2. Кога се наоѓа на боледување без прекин ед 
30 ^ дена од различни заболувања и 

3. Кога е на боледување преку 30 дена со скра-
тено работно време. 

Член 107 
По отпуштањето на корисникот на здравствена-

та . заштита од лекување од стационарна здравствена 
организација, неговата работна способност ја це 
нат: 

1. лекарот поединец ако од денот на настапу-
вањето на привремената спреченост од работа поми-
нале помалку од 15 дена; 

2. лекарската комисија на здравствена или друга 
организација ако од денот на настапувањето на при-
времената неспособност за работа поминале повеќе 
од 15 а помалку од 31 ден,-

3. лекарската комисија на Здружената градска 
заедница ако од денот на настапувањето иа истовре-
мената неспособност за работа поминале наведе М 
30 дена. 



Стр 656 — Бр. 29 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 22 јули 1988 

Член 108 < 
Лекарот • кој го следи движењето на болеста на 

корисникот за време на привремената спреченост од 
' работа може да го заклучи боледувањето и пред ис-

текот на крајниот определен рок од страна на лекар-
ската комисија, ако според негова оцена кај корис-
никот настапила способност за работа. 

Член 109 
На инвалидите на трудот со преостанатата ра- 1 

ботна способност и инвалидите на трудот способни 
за работа со скратено работно време за заболување-
то поради кое ја добил таа категорија, лекарот мо-
же да отвори и одобри времена неспособност за ра-
бота поради влошување на состојбата само по прет-
ходно прибавено - мислење од надлежната лекарска 
комисија во поглед на привремената неспособност за 
работа. 

Мислењето на лекарската комисија е задолжител-
но за лекарот. 

Член 110 
Кога корисникот на здравствена заштита во те-

кот на спреченост за работа поради болест е стаЈ 

вен во истражен затвор или притвор спреченоста за 
работа ја цени лекарот врз основа на извештајот на 
истражниот затвор 

Член 111 
Оцена за привремената спреченост за работа 

поради нега на дете помладо од 1 година за сето 
време на спреченост за работа дава избраниот ле-
кар педијатар. 

1. Промена на место на престој 
Член 112 

На корисникот на здравствена заштита за време , 
на привременава неспособност за работа поради бо-
лест, повреда и друга причина, може да му се одоб-
ри промена на местото на престојот за определено 
време и определено место со цел за поуспешно ле-
кување и рехабилитација. 

Член и з 
Потребата за промена на местото на престојот 

во смисла на претходниот член ја цени лекарската 
комисија на Здружената градска заедница имајИси 
притоа предвид следното-. 

— дали со промената на местото на престојот 
за време на привремената неспособност за работа во 
определено траење може да се очекува подобар ус-
пех во поглед на побрзо оспособување за работа. 

— дали со оглед на природата и тежината на 
заболувањето може да се одобри промена на ме- -
стото на престојот ако соодветната здравствена заш-
тита може да ја обезбеди само специјализирана 
здравствена установа во поголемите здравствени цен-
три; , 

— дали во местото во кое се предлага за место 
на престојот постои здравствена организација која 
може да обезбеди потребно лекување, односно нега 
на болниот имајќи' ја во предвид оддалеченоста на 
местото на престојот на најблиската здравствена ор-
ганизација односно најблискиот'лекар; 

— дали е спроведено пред да се бара промена 
на местото на престојот нужнсЈ лекување — терапија 
и дали е потребно да се спроведат и некои други 
медицински мерки пред да се одобри промена 'на 
местото на престојот.; 

— дали лекарот во местото кое се предлага за 
промена на престојот (најблискиот лекар) може да 
ја спроведе потребната терапија по упатството на 
лекарската комисија, односно лекарот на здравствен 
ната работна организација кај која болниот корисник 
пред тоа се лекувал. 

Покрај тоа лекарската комисија треба да ја има 
предвид и потребата за подобра нега и исхрана, 
(Станбени и семејни услови на корисникот на здрав-
ствената заштита, како и другите услови кои .имаат 
влијание за одобрување на промена на местото на 
престојот. 

Член 114 
На корисникот на здравствена заштита на кој 

му е одобрена промена на местото на престојот не 
му припаѓа посебен надоместок за престој во -Друго 
место, а му припаѓа и надоместок на патните тро-
шоци. 

Глава VI 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 115 
Корисниците на здравствената заштита кои до 

почетокот на применувањето на овој правилник за-
почнале да користат право од здравствена заштита 
ќе продолжат да ги користат тие права и понатаму 
до нивното завршување ако за корисникот на здрав-
ствена заштита се поповолни. 

Член 116 ' 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за условите и начи-
нот на остварувањето правата од здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРМ" бр. 23/72>. 

Член 117 
До донесувањето на упатството . од член 34 од 

овој правилник за остварување на консултативна с о -
цијалистичка и субспецијалистичка здравствена заш-
тита ќе се применува упатството донесено од Из-
вршниот одбор на Собранието на Здружената град-
ска заедница. 

Член 118 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на рРМ". 
Бр. 02-5128/9 

31 мај 1988 година 
Скопје 

Претседател, 
прим. дчр Ксенија Беговиќ — Груевска, е. р. 

Врз основа на член 27 од Законот за судовите 
за прекршоци („Службен весник на СРМ" бр. 6/85),-
Комисијата за избори и именувања на Собранието 
на општината Охрид 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши избор на претседател на Општинскиов 

суд за прекршоци во Охрид 
Заинтересираните кандидати треба да ги испол-

нуваат .условите од член 25 од Законот за судовите 
за прекршоци. 

Пријавите со потребните документи да се доста-
вуваат до Собранието на општината Охрид — Коми-. 
сија за избори и именувања во4 рок од 15 дена од 
денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
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