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115. 
Врз основа на член 55 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за здравствено 
осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ" бр. 82/66), Законодавно-правната комисија на 
Собранието на СР Македонија на својата седница 
од 11 март 1967 година го утврди пречистениот 
текст на Законот за здравствено осигурување на 
земјоделците. 

Пречистениот текст на Законот за здравствено 
осигурување на земјоделците ги опфаќа: Законот 
за здравствено осигурување на земјоделците 
(„Службен весник на НРМ" бр. 14/63), Законот за 
изменување и дополнување на Законот за здрав-
ствено осигурување на земјоделците („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 39/63), Законот за изменување и 
дополнување на Законот за здравствено осигуру-
вање на земјоделците („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/65) и Законот за изменување и дополнување 
на Законот за здравствено осигурување на земјо-
делците („Службен весник на СРМ" бр. 32/66), во 
кои е означено и времето на нивното влегување во 
сила. 

Број 25 
12 март 1967 година 

Скопје 
Заменик на Претседателот на За-
конодавно-правната комисија на 

Собранието на СР Македонија, 
Евгени Димитров, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
(Пречистен текст) 

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Земјоделските производители и членови на 

нивните домаќинства (во натамошниот текст: зем-
јоделци) во Социјалистичка Република Македонија 
здравствено се осигурани на начин и под условите 
предвидени со овој закон. 

Член 2 
Здравственото осигурување на земјоделците се 

засновува врз начелата на взаемност, солидарност 
и самофинансирање во рамките на заедниците за 
здравствено осигурување на земјоделците, како 
самостојни самоуправни организации на осигурени-
ците — земјоделци. 

Член 3 
Членови на домаќинството на земјоделецот, во 

смисла на став 2 на член 3 од Основниот закон за 
здравственото осигурување на земјоделците се: 

— брачниот другар што го издржува под усло-
вите од член 23 од Основниот закон за здравстве-
но осигурување (Основен закон); 

— децата родени во брак или вон брак, усво-
ените и пасторчињата, што ги издржува земјо-
делецот како и децата земени на издржување: вну-
чиња, браќа, сестри и другите деца земени на издр-
жување под условите од член 24 од Основниот 
закон; 

— родителите, очувот, маќеата, усвоителот, де-
дото и бабата под условите од член 25 од Основниот 
закон. 

Член 4 
Здравствено се осигурани според овој закон и 

лицата кои во селата и помалите места вршат за-
наетчиска дејност, а се занимаваат со земјоделска 
дејност доколку не се определиле за здравствено 
осигурување според Основниот закон. 

Извршниот совет ќе ги определи помалите ме-
ста во смисла на претходниот член. 

Член 5 
Одредбите од овој закон не се однесуваат на 

земјоделците кои се здравствено осигурени по било 
кој друг основ. 

Член 6 
Здравственото осигурување на земјоделците е 

општо, задолжително и единствено за земјоделци-
те од подрачјето на кое се воведува и организира. 

Здравственото осигурување на земјоделците е 
основно и проширено. 

Член 7 
Со основното здравствено осигурување на зем-

јоделците (во натамошниот текст: основно осигуру-
вање) им се обезбедува здравствена заштита во 
еднаков обем и под условите определени во овој 
закон. 

Член 8 
Со проширеното здравствено осигурување (во 

(Натамошниот текст: проширено осигурување) на 
земјоделците им се обезбедува здравствена зашти-
та во поширок обем, како и користење под попо-
волни услови на здравствената заштита што им е 
обезбедена со основното осигурување, под условите 
и на начинот определен со овој закон. 

Член 9 
Никој не може да ги намали или ограничи 

правата што на осигурените лица им се обезбеду-
ваат според овој закон. 

Правата од здравственото осигурување здобие-
ни според овој закон можат да престанат само во 
случаите и под условите определени со закон. 
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Член 10 
Осигурените лица по овој закон имаат право на 

судска заштита поради остварување на своите 
права. 

Член 11 
Правата на здравственото осигурување на зем-

јоделците не можат со договор да се менуваат, ниту 
да се пренесуваат по било кој основ од едно на 
друго лице. 

Член 12 
Средства за здравствено осигурување на зем-

јоделците се обезбедуваат од придонесите што ги 
плаќаат осигурениците земјоделци. 

Од средствата остварени со придонесите се об-
разуваат фондови за здравствено осигурување на 
земјоделците (фондови), како и фондови со одделна 
намена според одредбите од овој закон. 

Член 13 
Правата од здравственото осигурување се оства-

руваат на товар на фондовите за здравствено оси-
гурување на земјоделците, со тоа што за опреде-
лени видови здравствена заштита осигурените лица 
непосредно плаќаат дел од трошоците во висина 
определена со овој закон или друг пропис донесен 
врз основа на нега 

Член 14 
За определени ризици во спроведувањето на 

здравственото осигурување на земјоделците се 
установува реосигурување во рамките на Репуб-
личката заедница на здравственото осигурување на 
земјоделците. 

Член 15 
Здравственото осигурување по овој закон го 

спроведуваат заводите за социјално осигурување, 
основани според Основниот закон за организација 
и финансирање на социјалното осигурување. 

Член 16 
Здравствената заштита ја обезбедуваат здрав-

ствените установи со наплата на трошоците од 
фондовите и осигурениците на начин определен со 
овој закон. 

Член 17 
Надлежните органи на општествено-политич-

ките заедници се грижат за законитоста на рабо-
тата на организациите за спроведување на здрав-
ственото осигурување на земјоделците. 

П ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Основно осигурување 
Член 18 

Со основното здравствено осигурување, покрај 
правата од член 5 од Основниот закон за здрав-
ствено осигурување на земјоделците („Службен 
лист на СФРЈ" број 25'65), на земјоделците им се 
обезбедува право да користат во целост на товар на 
фондот на комуналната заедница на социјалното 
осигурување на земјоделците и: 

1) амбулантно-поликлинички прегледи и леку-
вање на сите форми заболувања од туберкулоза, 
малигни тумори и заразни заушки; 

2) амбулантно-поликлинички лекувања на бре-
мени жени во врска со бременоста; 

3) укажување стручна помош и нега на жена 
родилка за време на породувањето во стационарна 
здравствена установа или во домот на родилката 
до седум дена; 

4) амбулантно-поликлинички прегледи и леку-
вања на жени-родилки во врска со породувањето, 
најмногу до 45 дена по породувањето; 

5) амбулантно-поликлинички прегледи и леку-
вање на деца до три годишна возраст од било која 
болест; 

6) систематски прегледи на ученици до крајот 
но пропишаното школување во средни училишта. 

Осигуреникот што користи лекови за болестите 
од претходниот став надвор од здравствената уста-
нова, учествува во трошоците за издадените лекови 
во височина од 20% од цената на лековите. 

Се овластува Собранието на Републичката за-
едница за здравствено осигурување на земјодел-
ците со правилник да го пропише начинот на изда-
вање и наплатување на лековите со учество на 
осигурениците во смисла на претходниот став, 

Член 19 
Земјоделците имаат право да користат здрав-

ствена заштита со непосредно плаќање на дел од 
трошоците во случај на заболувања од болести што 
не се опфатени со претходниот член, и тоа: 

1) 50% од цената на услугата за амбулантно^ 
ПОЛИКЛИНИЧКИ прегледи и услуги (општи и спе-
цијалистички); 

2) 5% од цената на услугата за стационарно ле-
кување на деца до тригодишна возраст и на тро-
шоците за опскрба на мајката сместена во стаци-
онарна установа заради доење на дете до едного-
дишна возраст; 

3) 10% од цената на услугата за амбулантно-
поликлиничко и болничко лекување на деца од 
предучилишна возраст; 

4) 20% од цената на услугата за амбулантно-
поликлиничко и стационарно лекување на ученици 
и студенти до крајот на пропишаното школување, 
но најмногу до 26-годишна возраст; 

5) 5% од цената на трошоците за стационарно 
лекување на сите форми на заболувања од активна 
туберкулоза; 

6) 10% од цената на трошоците за извршена 
хируршка интервенција на малигни тумори; 

7) 25% од цената на услугата за вадење, леку-
вање и пломбирање на заби на деца до 15-годишна 
возраст и ученици до крајот на пропишаното шко-
лување во средните училишта; 

8) 50% од цената на услугата за вадење, леку-
вање и пломбирање на заби на осигурениците кои 
не се обфатени во точка 7 на овој став; 

9) 50% од вредноста на услугата за незадолжи-
телни вакцинации; 

10) 50% од вредноста на лековите и санитетскиот 
,материјал во амбулантно-поликлиничкото лекување 
кога не се пресметани во цената на услугата; 

11) 50% од цената на услугата за користење на 
брза помош за превоз до најблиската здравствена 
установа во итен случај; 
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12) 50% од вкупните трошоци за лекување во 
стационарните установи ако со овој член не е по-
инаку определено. 

2. Проширено осигурување 

Член 20 
Проширено здравствено осигурување на земјо-

делците може да се воведе ако тоа го позволува 
економската положба на осигурениците и ако за 
тоа преку референдум се изјасни мнозинството на 
осигурениците земјоделци од подрачјето за кое се 
воведува, што имаат општо избирачко право. 

Со статутот на комуналната заедница на соци-
јалното осигурување на земјоделците (комунална 
заедница) поблиску ќе се уреди начинот на спро-
ведувањето на референдумот од претходниот став. 

Член 21 
Проширеното здравствено осигурување се вове-

дува со одлука на собранието на комуналната за-
едница. 

Со одлуката со која се воведува проширено 
здравствено осигурување особено се утврдуваат: 
правата што им се обезбедуваат на земјоделците 
и височината на придонесот за проширеното здрав-
ствено осигурување, учеството на земјоделците во 
трошоците за користење на одделни видови здрав-
ствена заштита од тоа осигурување, начинот на ра-
ботењето на фондот за проширеното здравствено 
осигурување, како и употребата на вишокот на при-
ходите. 

Член 22 
Проширено здравствено осигурување не може 

да се воведе ако работењето на фондот на основ-
ното здравствено осигурување за соодветната заед-
ница односно за одделни општини од подрачјето на 
заедницата за последните две години завршило со 
вишок на расходи над 10%. 

Член 23 
Собранието на комуналната заедница ќе го 

укине проширеното здравствено осигурување ако 
остварените приходи во последната година изнесу-
вале помалку од 90% од расходите, а во наредната 
година не можат да се обезбедат средства за по-
кривање на вишокот на расходите од претходната 
година. 

Член 24 
Ако осигурено лице се затече во користење на 

правото од проширеното осигурување во време на не-
говото укинување, продолжува со користењето на 
истото до оздравувањето, но најмногу до три месеци 
од влегувањето во сила на одлуката со која се уки-
нува проширеното осигурување. 

Ш. ОСТВАРУВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ПРАВАТА 

Член 25 
Право на здравствено осигурување според овој 

закон може да оствари лице на кое му е признато 
својства на осигуреник-земјоделец. 

Својството на осигуреник—земјоделец го ут-
врдува надлежниот комунален завод за социјал-
но осигурување. 

Својството на осигуреник — земјоделец се до-
кажува со пропишана исправа за здравствено оси-
гурување (здравствена легитимација), а правото се 
користи од денот на заверката на здравствената ле-
гитимација. 

На подрачјето на кое е воведено проширено 
здравствено осигурување во здравствената легити-
мација се наведуваат и правата од проширеното 
здравствено осигурување. 

Здравствената легитимација се заверува еднаш 
годишно. 

Во итни случаи здравствената установа не мо-
,же да откаже давање потребна помош поради тоа 
што осигуреникот нема здравствена легитимација. 

Член 26 
Здравствената легитимација на земјоделците им 

ја издава надлежниот комунален завод за социјал-
но осигурување на пропишан образец. 

Образецот на здравствената легитимација, ро-
кот на нејзиното издавање и начинот на употребата 
ги пропишува Републичкиот завод за социјално оси-
гурување во согласност со Републички секретаријат 
за народно здравје и социјална политика. 

Член 27 
Земјоделците ја користат здравствената зашти-

та во обемот, определен со овој закон и прописите 
на собранијата на комуналните заедници, по пра-
вило кај здравствените установи што укажуваат 
определени видови здравствена заштита на подрач-
јето на кое се наоѓа нивното место на живеење. 

Ако здравствената установа од соодветното по-
драчје не може да укаже соодветна здравствена за-
штита, осигуреникот само со упат од здравствената 
установа од подрачјето на местото на живеењето, 
може да користи право на здравствена заштита кај 
здравствените установи од друго најблиско под-
рачје. 

По исклучок, кога осигуреникот привремено се 
наоѓа надвор од местото на живеењето, во итни 
случаи може да се користи здравствена заштита на 
друго подрачје и без упат ако со здравствената ле-
гимитација докаже својство на земјоделски осигу-
реник. 

Ако осигуреникот користи право на здравстве-
на заштита кај здравствена установа од друго по-
драчје спротивно на условите од став 2 и 3 на овој 
член, фондот ги поднесува трошоците само во виси-
ната што му припаѓа според ставот 1 на овој член. 

Член 28 
Осигурениците - земјоделци можат да ги ко-

ристат правата од здравственото осигурување ако 
уредно ги плаќаат придонесите за здравствено оси-
гурување. 

Користењето на правата не може да започне ако 
не се уплатени придонесите за претходната година. 

Во случаите од претходниот став не се запира 
користењето на правата започнато пред стасаноста 
на неуплатениот придонес. 

Запреното користење на правата се воспоста-
вува од денот кога ќе бидат уплатени сите стасани 
придонеси. 
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За запреното користење на прваата односно за 
одбивање на заверката на здравствената легитима-
пија заводот, по барање од осигуреникот, му издава 
писмено решение. 

Член 29 
Делот на трошоците од здравствените услуги 

што по одредбите на овој закон и прописите на со-
бранието на комуналната заедница паѓаат на товар 
на земјоделците, осигуреникот непосредно го плаќа 
на здравствената установа што му укажала здрав-
ствена заштита. 

Ако корисникот на здравствената услуга од 
претходниот став не го плати определениот дел на 
трошоците, а здравствената установа била должна 
да укаже здравствена заштита, наплатата ќе се из-
врши преку општинското собрание. 

Општинското собрание ќе ги наплати средства-
та од претходниот став по прописите за наплата на 
даноците. 

Член 30 
Односите помеѓу комуналните заедници и здрав-

ствените установи што им даваат здравствена за-
штита на осигурениците — земјоделци се уредуваат 
со договори што ги склучуваат комуналните заводи 
со пооделни здравствени установи во рамките на 
расположивите средства на фондот. 

Со договорите од претходниот став особено се 
утврдува: видот, обемот и квалитетот на здравстве-
ните услуги, цената на услугите, начинот на нивно-
то пресметување како и други взаемни права и 
обврски. 

Член 31 
Се овластува Извршниот совет да дава насоки 

Y донесува прописи за елементите за склучување на 
договори со здравствените установи за давање 
здравствена заштита на осигурениците — земјодел-
ци. 

Се овластува Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика да врши над-
зор во поглед на правилноста на склучувањето и 
извршувањето на договорите, за давање на здрав-
ствена заштита на осигурениците — земјоделци, со-
гласно со Законот, другите прописи и насоките, ка-
ко и во поглед височината на договорените цени на 
здравствените услуги на осигурениците — земјо-
делци. 

Член 32 
Правото на здравствено осигурување престану-

ва кога на осигуреникот — земјоделец му престане 
својството на земјоделец во смисла на Основниот за-
кон и овој закон, или кога се здобие со право на 
здравственото осигурување по друг основ. На чле-
нот на семејството правото на здравствено осигуру-
вање му престанува кога тоа право ќе му престане 
на осигуреникот—земјоделец. 

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

Член 33 
Собранието на комуналната заедница за здрав-

ствено осигурување на земјоделците донесува пра-

вилник за начинот на остварување здравствена за-
штита од страна на земјоделците на товар на фон-
дот, сходно на одредбите што се применуваат за 
здравственото осигурување на работниците. 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

1. Заедници на социјалното осигурување 

Член 34 
Комунална заедница се образува за подрачје или 

дел од подрачје за кое е образуван комунален за-
вод за социјално осигурување. 

Комуналните заедници на територијата на Со-
цијалистичка Република Македонија ја сочинуваа^ 
Републичката заедница за социјално осигурување на 
земјоделците (Републичка заедница). 

Член 35 
Осигурениците — земјоделци го остваруваат са-

моуправувањето со здравственото осигурување пре-
ку собранијата на комуналните заедници и Собра-
нието на Републичката заедница согласно со Ос-
новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување. 

Собранието на комуналната заедница го сочи-
нуваат членови избрани од изборните тела на оси-
гурениците — земјоделци образувани на начинот 
предвиден со овој Закон. 

Собранието на Републичката заедница го сочи-
нуваат членови избрани од собранијата на комунал-
ните заедници од територијата на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Собранијата на заедниците од редот на своите 
членови избираат извршен одбор на собранието. 

Член 36 
Изборното тело за избор членови на собранието 

на комуналната заедница го сочинуваат делегати из-
брани на собирите на осигурениците — земјоделци 
кои имаат општо избирачко право. 

Член 37 
Составот и начинот на избирањето на собрани-

јата на комуналните заедници и на Републичката 
заедница и нивните извршни одбори се утврдуваат 
со статутите на заедниците. 

Член 38 
Делокругот на собранијата на комуналните за 

едници и на Републичката заедница, како и на нив-
ните извршни одбори се утврдува со статутите на 
заедниците во согласност со одредбите на Основ-
ниот закон за организација и финансирање на со-
цијалното осигурување. 

2. Заедници на здравственото осигурување 
на земјоделците 

Член 39 
Комуналната заедница ја образува општинско-

то собрание. 
Комунална заедница за две или повеќе оп-

штини образуваат спогодбено општинските еобра-
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нија за чии подрачја се основа заедничка комунал-
на заедница. 

Комунална заедница се образува под условите 
и начинот предвидени со прописите донесени врз 
основа на член 32 од Основниот закон за организа-
ција и финансирање на социјалното осигурување. 

V. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 40 
Средствата потребни за здравственото осигуру-

вање на земјоделците и неговиот развиток се утвр-
дуваат со програмата на дејноста на комуналната 
заедница за една или повеќе години. 

Височината на придонесите за здравственото 
осигурување се определува во согласност со потре-
бите утврдени според претходниот став. 

Средствата за здравствено осигурување за по-
одделна година се утврдуваат и распоредуваат со 
финансиските планови на фондовите за здравстве-
ното осигурување. 

За извршување на финансискиот план се соста-
вува завршна сметка со која конечно се утврдуваат 
приходите и расходите на фондовите на заедниците 
за секоја година. 

Член 41 
Придонесите за основното здравствено осигуру-

вање се единствени за целото подрачје на комунал-
ната заедница и ги определува собранието на ко-
муналната заедница во согласност со општинското 
собрание што ја образувало заедницата односно со-
бранието овластено со договорот за образување на 
заедничка комунална заедница. 

Придонесите се определуваат и согласноста на 
нив се дава пред почетокот на календарската година 
во која ќе се применуваат. Ако придонесите не се 
определени односно согласноста не е дадена во тој 
рок, во наредната година ќе се применуваат придо-
несите утврдени за претходната година. 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, ако тоа го бараат општите интереси, пропи-
шува највисока граница до која може да се опре-
делат стопата и паушалните придонеси за основното 
здравствено осигурување на земјоделците. Со тој 
пропис се определува и начинот на покривање на 
делот на обврските кои останале непокриени поради 
пропишување на највисоката граница. 

Член 42 
Ако општинското собрани^ одбило да даде со-

гласност на придонесите определени од собранието 
на комуналната заедница и предложиле други сто-
пи односно паушални износи, собранието на кому-
налната заедница повторно ќе го разгледа праша-
њето за височина на придонесите. 

АКО предлогот на општинското собрание не биде 
усвоен, собранието на комуналната заедница може 
да се обрати до Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија кое ќе донесе одлука по спор-
ното прашање. 

По исклучок од член 41 од овој Закон одлука-
та на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија по претходниот став ќе се применува од 
почетокот на годината за која се определуваат при-
донесите. 

Член 43 
Основи за определување на придонесите за ос-

новното здравствено осигурување на земјоделци' 
те се: 

а) за осигурениците — земјоделци кои имаат 
сопствена земја: 

— катастарскиот приход; 
— основицата на придонесот од личен доход од 

занаетчиска или друга стопанска дејност, а за об-
врзниците кои овој придонес го плаќаат во пау-
шален износ — определениот годишен придонес; 

— данокот на орудијата за производство во зем-
јоделството; и 

— бројот на членовите на домакинството што се 
здравствено осигурени по овој закон; 

б) за осигурениците земјоделци кои немаат соп-
ствена земја а се занимаваат со земјоделска дејност 
и се здравствено осигурени по овој закон: 

— основицата на придонесот од личен доход од 
занаетчиска или друга стопанска дејност а за об-
врзниците кои овој придонес го плаќаат во пауша-
лен износ — определениот годишен придонес; 

— данокот на орудија за производство во земјо-
делството; и 

— бројот на членовите на домакинството што се 
здравствено осигурени по овој закон. 

Осигурениците под б) плаќаат паушален придо-
нес по домаќинство. 

Член 44 
Паушалниот придонес по основ на домакинство-

то на осигурениците (член 43 став 2) се утврдува 
во сооднос со придонесот од катастарскиот приход 
на осигурениците — земјоделци (член 43 став 1 под 
а), што ќе го утврди собранието на комуналната за-
едница во согласност со општинското собрание. 

Член 45 
Собранието на Републичката заедница за соци-

јално осигурување на земјоделците, во согласност 
со Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, може да утврдува минимална основица на 
придонес по основ на катастарскиот приход што го 
плаќаат осигурениците — земјоделци според член 43 
став 1. под а) од овој закон, како и процентот со 
кој ќе учествуваат средствата што се остваруваат од 
придонесот по основ на бројот на членовите на до-
макинството во вкупните приходи потребни за по-
дривање на трошоците за основното здравствено 
осигурување на земјоделците. 

Член 46 
При утврдувањето бројот на осигурениците и 

височината на катастарскиот приход како основица 
за определување на обврската за плаќање на при-
донес за здравствено осигурување се зема состојба-
та на 1. јануари во годината за која се врши обло-
гот на придонесот, а за основица на придонесот од 
занаетчиска или друга стопанска дејност се зема 
основицата утврдена за придонесот од занаетчиска 
или друга стопанска дејност во претходната година. 

Член 47 
Придонесот за проширеното здравствено осигу-

рување се определува во височина која осигурува 
потребни средства за покривање на расходите што 
настануваат поради спроведување на проширеното 
осигурување. 
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Основите за определување придонес за основ-
ното здравствено осигурување утврдени со овој за-
кон, служат како основи на определување и на 
придонесите за проширеното здравствено осигуру-
вање за подрачјето на кое е тоа воведено. 

Височината на придонесот за проширеното 
здравствено осигурување ја определува собранието 
на комуналната заедница во согласност на собра-
нието на општината на чие подрачје се воведува. 

Член 48 
Обврзници на придонесите за здравствено оси-

гурување се осигурениците — земјоделци. 
Ако повеќе земјоделци од претходниот став се 

членови на исто домаќинство обврзник на придоне-
сот е старешината на домакинството. 

Член 49 
Обврската за плаќање на придонес настанува 

со признавањето својство на осигуреник — земјоде-
лец според овој закон. 

Придонесот за здравствено осигурување на зем-
јоделците достасува за наплата во исто време кога 
достасува наплатата на придонесите односно дано-
ците од земјоделство. 

Обврската за плаќање на придонес за здрав-
ствено осигурување престанува од првиот ден на 
наредниот месец во кој обврзникот престанал да 
врши земјоделска дејност или занаетчиска или дру-
га стопанска дејност како споредно занимање во 
земјоделството или кога станал осигуреник по друг 
основ. 

За престанокот на обврската од претходниот 
став осигуреникот поднесува писмено барање до ко-
муналниот завод за социјално осигурување во рок 
од 30 дена од настапувањето на основите за пре-
станок. 

Член 50 
Облогот на придонес за здравствено осигурува-

ње го врши надлежниот орган на општинското со-
брание врз основа на катастарскиот приход односно 
основите кои служат за пресметување на придоне-
сите и даноците на граѓаните, евиденцијата за бро-
јот на осигурениците, како и другите податоци што 
сс од влијание за облогот. 

Податоците за височината на катастарскиот при-
ход ги доставува катастарската служба за подрач-
јето на кое се наоѓа земјата на осигуреникот, во 
рокот определен со законот за придонесите и дано-
ците на граѓаните. 

Податоците за бројот на осигурениците и дру-
гите податоци што се од влијание за облогот на 
придонесот за здравственото осигурување ги доста-
вува комуналниот завод за социјално осигурување 
најдоцна до 31 јануари во годината за која се врши 
облогот на придонесот. 

Наплатата и книжењето на придонесот за здрав-
ственото осигурување се врши во роковите и на на-
чинот пропишан за придонесите и даноците на гра-
ѓаните. 

Издвојувањето на средствата на фондот од збир-
ната сметка се врши по определен клуч од вкупно 
наплатените приходи во периодот за кој се врши 
издвојувањето. 

Општината има право на надоместок на трошо-
ците за наплатата на придонесот за здравствено 
осигурување во височина од 1%о од наплатениот 
придонес за здравствено осигурување. 

Поблиски прописи за пресметувањето на напла-
тениот придонес за здравствено осигурување на 
земјоделците донесува Републичкиот секретар за 
финансии по претходно прибавено мислење од Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување. 

Член 51 
Недостигот на средства во фондот за основно 

здравствено осигурување што настанува во текот на 
годината поради нерамномерно наплатување на при-
донесот од земјоделците привремено се обезбедува 
со кредит според општите прописи. 

Член 52 
Средствата остварени од придонесите за основ-

ното осигурување не можат да се користат за по-
кривање на расходите што настануваат по основ на 
проширено осигурување. 

а) Фондови на заедниците 

Член 53 
Од средствата остварени за основно осигурува-

ње, при комуналните заводи се образува фонд за 
основно здравствено осигурување на земјоделците, 
посебно за секоја комунална заедница. 

Член 54 
Од средствата остварени за проширено осигу-

рување, за подрачјето на кое е воведено такво оси-
гурување, при комуналниот завод се образува фонд 
за проширено осигурување на земјоделците. 

Член 55 
За одредени ризици во основното здравствено 

осигурување при Републичкиот завод за социјално 
осигурување, се образува фонд за задолжително 
здравствено реосигурување на земјоделците. 

Член 56 
Од средствата на фондовите за здравствено оси-

гурување обезбедени од основните придонеси се из-
двојува дел за надоместок на заводот за вршење 
работите за спроведување на здравственото осигу-
рување. 

Височината на надоместокот од ставот 1 на овој 
член се одредува спогодбено помеѓу заводот и за-
едниците спрема видот и обемот на работата што 
ја врши заводот. 

1. Средства на фондовите 
Член 57 

Средствата на фондот за основното здравствено 
осигурување се обезбедуваат од: 

1) придонесите на основното здравствено осигу-
рување; 

2) надоместокот од здравственото реосигурува-
ње; 

3) наплатените интереси; 
4) средствата на остварениот вишок на прихо-

дите над расходите од минатата година; 
5) вонредниот придонес; и 
6) од други приходи. 
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Член 58 
Од средствата на фондот за основно здравстве-

но осигурување се покриваат расходите за здрав-
ствена заштита на осигурените лица, за спроведу-
вање на превентивна здравствена заштита, за пре-
миите на здравственото реосигурување, за надомес-
ток на заводите за вршење работи за спроведување 
на здравственото осигурување и други мерки за 
унапредување на здравствената заштита. 

Член 59 
Во рамките на фондот за основното здравстве-

но осигурување се формира резерва на фондот. 
Средствата на резервата на фондот се обезбе-

дуваат: 
1) со издвојување определен процент од сред-

ствата остварени од придонесите за основното здрав-
ствено осигурување во височина што ја определува 
собранието на комуналната заедница; и 

2) со издвојување најмногу 50% од вишокот на 
приходите остварени во фондот за основното здрав-
ствено осигурување. 

Задолжителното издвојување на резервата на 
фондот се врши се додека резервата не ја достаса 
височината од 20% од вкупните расходи на фондот 
за основното здравствено осигурување во последна-
та година. Овие средства се образуваат постепено 
така што предвидената гранична височина да може 
да се достигне најрано во рок од три години. 

Средствата на резервата на фондот можат да се 
користат во текот на годината како обртни средства 
за извршување на текуштите обврски на фондот. 

Средствата на резервата на фондот кои не се 
користат како обртни средства можат да се вложу-
ваат како орочени депозити до една година. 

Член 60 
Вишокот на приходите над расходите утврден 

со завршната сметка на фондот за основно здрав-
ствено осигурување по издвојување на средствата 
за резервата на фондот, се пренесуваат како при-
ходи во идната година. 

Ако со завршната сметка на фондот за основно 
здравствено осигурување се појави вишок на расхо-
дите над приходите, вишокот на расходите се по-
крива од резервата на фондот на основното здрав-
ствено осигурување. 

Вишокот на расходите што не може да се по-
крие со средствата од резервата на фондот кој 
претставува разлика помеѓу планираните приходи 
и извршените расходи се покрива со вонреден при-
донес. 

Член 61 
Собранието на Комуналната заедница, во смисла 

на претходниот член, воведува вонреден придонес 
за целото подрачје на комуналната заедница или 
само за подрачјето на одделна општина каде ра-
ботењето на фондот за основното здравствено осигу-
рување покажува вишок на расходи. 

По однос на начинот и постапката за определу-
вање на вонредниот придонес сходно се примену-
ваат одредбите од член 85 и 86 од Основниот закон 
за организација и финансирање на социјалното оси-
гурување. 

Вонредниот придонес се наплатува на ист начин 
како и редовниот придонес. 

Член 62 
Средствата на фондот за проширено здравстве-

но осигурување се обезбедуваат: 
1) од придонесот за проширено осигурување; 
2) од приходите по основ на доброволното ре-

осигурување; 
3) од наплатените камати и надоместоци; и 
4) од други приходи. 
Височината на придонесот за проширено здрав-

ствено осигурување ја одредува собранието на ко-
муналната заедница во согласност со надлежното 
општинско собрание. 

Од фондот за проширено здравствено осигуру-
рање се покриваат: 

1) издатоците за остварување правата на осигу-
рените лица од проширеното здравствено осигуру-
вање и за унапредување на здравствената заштита; 

2) надоместоците на комуналниот завод за вр-
шење работи за спроведување на проширеното 
здравствено осигурување; и 

3) други расходи. 

Член 63 
Во рамките на фондот за проширено здравстве-

но осигурување на комуналната заедница се обра-
зува резерва на фондот за проширено здравствено 
осигурување сходно на член 59 од овој закон. 

Член 64 
Средствата за проширено здравствено осигуру-

вање и нивното користење се искажуваат одвоено 
од средствата на основното здравствено осигуру-
вање. 

Член 65 
Вишокот на приходите над расходите утврден 

со завршната сметка на фондот за проширено 
здравствено осигурување по издвојувањето средства 
за резервата на фондот, се пренесува како приход 
на фондот за идната година. 

Вишокот на расходите над приходите утврдени 
со завршната сметка на фондот за проширено оси-
гурување се покрива со средствата на резервата на 
фондот. 

Вишокот на расходите што не може да се по-
крие од средствата на резервата на фондот се по-
крива на начинот определен со член 60 став 3 од 
овој закон. 

Член 66 
Спроведувањето на реосигурувањето се врши 

во согласност со член 91 до 95 од Основниот закон 
за организација и финансирање на социјалното оси-
гурување. 

Член 67 
Фондот за задолжително реосигурување служи 

за израмнување на разликите помеѓу приходите л 
расходите во фондовите за здравствено осигурува-
ње на земјоделците што настануваат поради не-
еднакви економски, санитарни и демографски ус-
лови на одделни подрачја. 

Член 68 
Собранието на Републичката заедница ги утвр-

дува ризиците кои задолжително се реосигуруваат 
и условите под кои се признава дека настапил слу-
ча ј што дава право на надоместок од реосигурува-
њето. 
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За проширеното здравствено осигурување може 
да се образува посебен фонд за реосигурување на 
определени ризици од осигурувањето. 

Член 69 
Собранието на Републичката заедница може да 

воведе доброволно реосигурување на определени 
ризици што не се опфатени сс задолжителното 
здравствено реосигурување. 

Собранието на Републичката заедница ги опре-
делува ризиците од претходниот став и ја утврдува 
височината на премиите. 

Собранието на комуналната заедница одлучува 
за вклучување на комуналната заедница во добро-
волно здравствено реосигурување. 

Член 70 
На образувањето и работењето на Фондовите на 

заедниците за здравствено осигурување на земјо-
делците, доколку со овој закон не е поинаку опре-
делено сходно ќе се применуваат одредбите од Ос-
новниот закон за организација и финансирање на 
социјалното осигурување. 

VI Н А Д З О Р 

Член 71 
Државните органи, во поглед надзорот за спро-

ведување на овој закон, имаат исти права и долж-
ности како и во поглед на надзорот за спроведува-
њето на Основниот закон за здравствено осигурува-
ње и Основниот закон за организација и финанси-
рање на социјално осигурување. 

Vn КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 
Со парична казна до 500 динари ќе се казни за 

прекршок управникот на здравствената установа 
односно лекарот или друг одговорен работник на 
здравствената служба, ако на осигуреникот земјо-
делец му ја ускрати потребната медицинска помош 
цто му припаѓа по законот и одлуките за прошире-
ното осигурување. 

Со иста казна ќе се казнат и лицата од прет-
ходниот став како и одговорниот работник на заво-
дот за социјално осигурување ако намерно го спре-
чуваат остварувањето на правата предвидени со 
Основниот закон, односно ако намерно овозможи 
остварување право на лице кое нема право по за-
конот. 

Член 73 
Со парична казна до 300 динара ќе се казни за 

прекршок управникот на здравствената установа 
односно лекарот или друг одговорен службеник на 
здравствена служба, односно на заводот за социјал-
но осигурување, ако не води или неуредно води 
пропишана евиденција за давањето на здравствена 
заштита на осигурениците — земјоделци. 

Член 74 
Со парична казна до 200 динари ќе се казни 

за прекршок осигуреникот кој на начин спротивен 
на законот користи права од овој или друг закоп 
или му овозможи користење на тие права на лице 
кое не е осигуреник — земјоделец. 

VIII ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 75 
Надлежниот завод за социјално осигурување 

води евиденција за осигурувањето на земјоделците 
врз основа на пријавите на осигурениците. 

Републичкиот секретаријат за труд, по пред-
логот на Републичкиот завод за социјално осигуру-
вање, ќе донесе поблиски прописи за начинот на 
водењето на евиденцијата. 

Член 76 
На работењето на комуналните заедници и нив-

ните односи со другите органи, организации и уста-
нови, како и во поглед на финансирањето на фон-
довите за здравствено осигурување на земјоделците, 
доколку со овој закон не е инаку определено, ќе се 
применуваат одредбите од Основниот закон за ор-
ганизација и финансирање на социјалното осигуру-
вање, а на начинот и постапката за остварување 
правата на здравствената заштита сходно ќе се 
применуваат соодветните одредби од Основниот за-
кон за здравствено осигурување. 

Член 77 
Осигурениците според овој закон кои на денот 

на почетокот на неговото применување користат 
права од здравственото осигурување стекнати по 
прописите што важеле до тој ден, ќе го продолжат 
започнатото користење на тие права по тие пропи-
си до излегувањето, но не подолго од три месеци 
сметано од почетокот на применувањето на овој 
закон. 

Член 78 
Од денот на почетокот на применувањето на 

овој закон престанува да важи Законот за здрав-
ствено осигурување на земјоделските производители 
(,Службен весник на НРМ" бр. 15/60), како и про-
писите донесени врз основа на тој Закон. 

116. 
Врз основа на член 5 став 4 од Законот за ос-

новите на договорните односи помеѓу организа-
циите на социјалното осигурување и здравствените 
установи („Службен весник на СРМ", бр. 8/67), ре-
публичкиот секретар за народно здравје и соци-
јална политика во согласност со републичкиот сек-
ретар за финансии донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЕЛЕМЕНТИТЕ 

НА СТРУКТУРАТА НА ЦЕНАТА НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определуваат 

елементите на структурата на цените на услугите 
што се договараат според одредбите од Законот 
за основите на договорните односи помеѓу органи-
зациите на социјалното осигурување и здравстве-
ните установи. 

Член 2 
Структурата на цената на здравствените услуги 

од претходниот член ја сочинуваат следните еле-
менти: 
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1. Просечните лични доходи утврдени со заврш-
ните сметки од претходната година одделно по про-
фили и специјалности за сите здравствени работ-
ници на подрачјето на комуналната заедница, а за 
останатите работници остварениот просек за соод-
ветните профили по работни места на подрачјето 
на општината во која се наоѓа седиштето на уста-
новата. 

Како личен доход во смисла на претходниот 
став се сметаат сите исплати со придонесите, спо-
ред завршните сметки за претходната година на 
име: 

— личен доход од редовен работен однос со пол-
но работно време; 

— надоместоци на лични доходи (боледување, 
годишен одмор и сл.); 

— личен доход за работа подолга од полното 
работно време (дежурства, продолжена работа, ра-
бота за време на неделни одмори и државни праз-
ници, ноќна работа и друго); 

— личен доход на работниците со половина или 
помалку од половина од полното работно време; 

— други исплати што имаат карактер на личен 
доход (граѓанско-правен однос, награди на учени-
ци во стопанството, стажанти, лекари на специја-
лизација, личен доход на работници кои се наоѓаат 
на стручно усовршување и слично). 

2. Директни трошоци (материјални трошоци кои 
директно се вкалкулираат во цената на здравстве-
ните услуги) и тоа особено: 

— лекови и други санитетски материјал; 
— лабораториски и забарски материјали; 
— рентген филмови; 
— трансфузија на крв; 
— храна; 
— материјал за лична хигиена на болните; 
— материјал за дезинфекција, дезинсекција и 

дератизација и сл. 
3. Општи трошоци (индиректните материјални 

трошоци и другите трошоци на работењето на уста-
новата, кои настануваат во врска со вршењето на 
дејноста на здравствените установи и не можат не-
посредно да се распоредат на одделни услуги) и тоа 
особено: 

— електрична и друга енергија; 
— гориво и мазиво; 
— ситен инвентар, амбалажа и авто гуми; 
— останати материјали; 
— разни услуги извршени од други; 
— транспортни трошоци; 
— ПТТ трошоци и трошоци на платниот промет; 
— патни трошоци во земјата и странство; 
— останати услуги; 
— камата на кредити за трајни и повремени 

потреби; 
— сите други трошоци на сметките од групата 

42; 
— трошоците од групата 43 — лични издатоци 

во готово што ги товарат трошоците на работењето; 
— трошоците од групата 45 — придонеси и чле-

нарина; 
— трошоци од групата 47 — останати лични из-

датоци што ги товарат трошоците на работењето; 
— трошоците од групата 48 — сопствени произ-

води и услуги; и 

— другите трошоци што се признаваат како ма-
теријални или трошоци на работењето според по-
стојните прописи. 

Висината на материјалните трошоци и другите 
трошоци на работењето (директни и индиректни) од 
точка 2 и 3 ќе се утврдува врз основа нивното ос-
тварување во претходната година во здравствената 
установа и соодветното зголемување на цените на 
материјалите и услугите настанати до месецот до 
кој ќе се склучат договорите. Ова зголемување на 
цените ќе се утврдува врз основа статистичките 
податоци од Републичкиот завод за статистика. 

4. Амортизацијата како посебен вид на трошок 
се вкалкулира во цената на здравствените услуги 
Брз основа вредноста на основните средства и про-
пишаните или усвоени стопи на амортизацијата и 
тоа директно или индиректно. 

5. Отплатата на инвестиционите кредити или 
средства за проширување на материјалната основа 
на работата на установите во согласност со зада-
чите на установата и со општествените потреби 
(член 56 од Основниот закон за установите — 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 5/65). 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила вториот ден по 

денот на неговото објавување во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 02-92 Републички секретар 
27 март 1967 година за народно здравје 

Скопје и социјална политика, 
Димитар Герасимовски, с. р. 

Согласен: 
Републички секретар за 

финансии, 
Драган Захариевски, с. р. 

117. 
Врз основа на член 6 од Законот за основите 

на договорните односи помеѓу организациите на 
социјалното осигурување и здравствените установи 
(„Службен весник на СРМ", бр. 8/67), републичкиот 
секретар за народно здравје и социјална политика 
во согласност со републичкиот секретар за труд до-
несува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВНИ-
ТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, НА 
МИНИМАЛНИОТ ОБЕМ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ 
НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ И НА ОСНОВИТЕ 
НА ДОГОВАРАЊЕТО ПОТЕГУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се определуваат: 
— основните видови на здравствена заштит-а 

што задолжително се предмет на договарањето по-
меѓу организациите на социјалното осигурување и 
здравствените установи; 

— минималниот обем на одделни видови на 
здравствени услуги и минималните услови за нив-
ното вршење; 
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— основите на договарањето помеѓу организа-
циите на социјалното осигурување и здравствените 
установи. 

Член 2 
Основните видови на здравствена заштита, 

вклучувајќи го тука и снабдувањето со лекови, крв, 
крвни деривати, интравенозни раствори, санитетски 
уреди и материјали, што се задолжително предмет 
на договарањето и минималниот обем на одделни 
видови здравствени услуги опфаќаат: 

1) Спречување и сузбивање причините на голе-
миот број заболувања и за високата смртност ка ј 
доенчињата и малите деца и тоа' 

а) Заштита на новородено доенче и мало дете 
до 3 години, која опфаќа особено: 

— обезбедување на раѓање со стручна помош 
во здравствена установа или во домот на родилката 
и посебен медицински надзор над доенче до 14 дена 
(најмалку три прегледа); 

— систематско следење на развојот на детето 
но текот на доенечкиот период (најмалку шест сис-
тематски прегледи, вклучувајќи тука и систематски 
прегледи што се вршат за време на имунизацијата); 

— потполно извршување на имунизацијата 
предвидена со постојните прописи за спречување 
и сузбивање на заразните болести; 

— совети на мајката за правилна нега и исхра-
на на доенчето (за време на горенаведените прегле-
ди и имунизирање); 

— обезбедување на лекување; 
— рехабилитација; 
— спроведување на здравствено просветување 

и воспитување. 
б) Заштита на малите деца од 4—7 години, која 

опфаќа особено: 
— систематско следење на психичкиот и фи-

зичкиот развод на децата преку медицински кон-
тролни прегледи за време на имунизирањето; 

— лекување; 
— рехабилитација; 
— лекување и санирање на забите; 
— спроведување на здравствено просветување 

и воспитување. 
2) Обезбедување поцелосна и поефикасна здрав-

ствена заштита на мајките, децата од школска воз-
раст и младината. 

а) Заштита на жените, бремените жени, родил-
ките и доилките, која опфаќа особено: 

— утврдување и регистрација на бременоста ка ј 
жената и контрола на бременоста (со најмалку три 
прегледи во првото тримесечно и по еден во второто 
и третото тримесечие на бременоста); 

— преглед и санација на забите (во првата по-
ловина на бременоста); 

— породување со стручна помош во здравстве-
на установа или во домот на родилката (медицин-
ска контрола двапати во првите пет недели по по-
родувањето, во шестата недела и во третиот месец); 

— давање совети на жената во врска со пла-
нирањето на семејството, како и за правилна нега, 
исхрана и припрема за раѓање (на жените во гене-
ративното доба од 15-49 години - најмалку еднаш 
годишно); 

— обезбедување на нужно лекување; 
— рехабилитација; 

— спроведување на здравствено просветување и 
воспитување. 

б) Заштита на децата од училишна возраст и 
на младината, која опфаќа: 

— систематски прегледи (општи и на забите со 
итно отпочнување на лекување од откриените бо-
лести односно санирање на забите) на сите деца 
пред запишувањето во I одделение, потоа по еден 
во почетокот на IV и V n одделение на основното 
училиште и во почетокот на I и IV година од сред-
ните школи, а за учениците во стопанството по еден 
систематски преглед во почетокот на учебната го-
дина; 

— извршување на задолжителна имунизација 
според постојните прописи за спречување и сузби-
вање на заразните болести; 

— лекување; 
— санирање на забите; 
— рехабилитација; 
— спроведување на здравствено просветување 

и воспитување. 
в) Заштита на студентската младана која опфа-

ќа особено: 
— систематски преглед на сите студенти при 

запишувањето во I година на студии; 
— извршување на задолжителна имунизација 

според постојните прописи за спречување и сузби-
вање на заразните болести; 

— лекување; 
— санирање на забите; 
— рехабилитација; 
— спроведување на здравствено просветување 

и воспитување. 
3) Заштита на населението од заразни болести 

и од малигни неоплазми. 
а) Обезбедување на сите мерки за спречување, 

рано откривање и сузбивање на заразни болести, 
како и лекување од истите, според постојните про-
писи за спречување и сузбивање на заразните бо-
лести и спроведување на здравствено просветување 
и воспитување. 

б) Спречување, рано откривање, сузбивање и 
лекување на туберкулозата, кое опфаќа особено: 

— БСЖ вакцинација и ревакцинација; 
— рано откривање и евиденција на случаите 

на заболувања и на лицата кои се во контакт со 
болни од туберкулоза; 

— отпочнување на итно лекување на заболени-
те од туберкулоза и медицинска контрола на ле-
куваните; 

— активно истражување на лицата кои биле во 
контакт со болни и здравствено просветување и 
воспитување; 

— подвргнување на туберкулински тест двапати 
годишно на сите лица кои имаат контакт со болни 
од туберкулоза и вакцинирање на негативните со 
БСЖ; 

— хемиопрофилакса на деца и младина кои жи-
веат во контакт со активно болни родители или 
старатели и нивно најпогодно издвојување во колку 
не може да се издвои оболеното лице; 

— лекување на болни од туберкулоза со прет-
ходно испитување на резиетентност на одредени 
ту беркул остатици; 
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— откривање на непознати болни од туберкуло-
за со радиофотографија на целото население над 
14 годишна возраст само еднаш во период од три 
години; 

— спроведување на здравствено просветување 
и воспитување. 

в) Ерадикација на маларијата според постојни-
те прописи и Заклучоците донесени на годишната 
конференција на раководителите на службата за 
ерадикација на маларијата одржана во декември 
1966 година во Скопје, која опфаќа: 

— земање препарати за пасивен надзор над ма-
ларијата од 150/о од населението, од кои 10% во пе-
риодот април—октомври, а другите 5% во остана-
тите месеци и тоа во следните општини: Титов Ве-
лес, Неготино, Гевгелија, Делчево, Струмица, Ка -
вадарци, Валандово, Кочани и Виница; 

— земање препарати за пасивен надзор над ма-
ларијата од 100/о ОД населението, од кои најголем 
процент во периодот април—октомври — во сите 
други ,општини; 

— испраќање на сите позитивни препарати и 
10% од негативните до Републичкиот завод за 
здравствена заштита за контрола; 

— преземање на сите други мерки предвидени 
во постојните прописи и споменатите заклучоци; 

— спроведување на здравствено просветување 
и воспитување. 

г) Рано откривање и лекување на заболени од 
малигни неоплазми, кое покрај другото опфаќа и: 

— задолжително хистопатолошко испитување на 
хирушки одстранетите органи, ако се сомнева на 
ма л игно заболување; 

— хистопатолошко испитување заради потврда 
на дијагнозата и одредување на дополнително ле-
кување; 

— цитолошки анализи за откривање на малигни 
заболувања на полните органи од жени кои до-
аѓаат на гинелошки преглед — еднаш годишно. 

4) Контрола и надзор над хигиено-еанитарните 
услови во средината во која се работи и живее со 
цел за нивното подобрување, а особено над: 

— состојбата на загаденоста на воздухот, водата, 
животните намирници и предметите за општа упо-
треба; 

— јонизирачкото зрачење; 
— производството и прометот на лекови, опојни 

дроги и отрови, крвни деривати, интравенозни рас-
твори, како и земање и конзервирање на крв; 

— школите и над здравствената состојба на 
наставниот и техничкиот персонал во нив; 

— хигиенските прилики во работната средина; 
— станбените населби, јавниот сообраќај, бука-

та и другите штетни фактори поврзани со урбани-
зацијата; 

— како и спроведување на здравствено просве-
тување и воспитување за подобрување хигиенско-
санитарните услови во средината во која се работи 
и живее. 

5) Заштита на работниците од професионални 
заболувања и од повреди на работа, која опфаќа 
особено: 

— испитување условите за работа во работната 
средина и преземање соодветни мерки за санирање 
на средината во зависност од условите на работа и 

штетностите што се јавуваат по здравјето на работ-
ниците, (микроклиматски мерења, одредување зона 
на конфор, одредување на концентрација, детекција 
на гасови, испитување на природни и вештачка 
светлост и испитување на буча); 

— периодични медицински прегледи на работ-
ниците кои работат на работни места каде постои 
ризик за професионални заболувања и оштету-
вање; 

— следење и проучување на професионалниот 
трауматизам и професионалните заболувања и пре-
земање превентивни и други мерки за спречување 
и отклонување на причините за појавата на овие 
повреди и заболувања; 

— лекување; 
— санирање на забите; 
— рехабилитација; 
— спроведување на здравствено просветување и 

воспитување. 
6) Снабдување со лекови, крв, крвни деривати, 

иктравенозни раствори и санитетски уреди и мате-
ријали. 

Здравственото просветување и воспитување 
предвидено во минималниот обем на одделни видо-
ви здравствени услуги од претходниот став се врши 
за време на прегледот, систематскиот преглед, сове-
тувањето и имунизирањето, како и преку посебни 
програми и други погодни форми. 

Диспанзерите се должни да обезбедат патронаж-
на служба. 

Член 3 
Организационите единици односно ординациите 

на здравствените установи, кои пружаат здравстве-
на заштита од претходниот член треба да ги испол-
нуваат следните минимални услови: 

а) во специјалистичките ординации и совету-
валишта (ординации и советувалишта при служби-
те, центрите односно диспанзерите за заштита на 
мајки, деца и младана, антитуберкулозните диспан-
зери онколошките диспанзери, ординациите за ме-
дицина на трудот, диспанзерите за алкохоличари, 
диспанзерите за дијабетичари и др.), тимот за ра-
бота е: лекар специјалист, по исклучок диферен-
циран лекар односно лекар од општа практика и 
соодветен медицински кадар (медицинска сестра — 
медицински техничар) и друг соодветен медицински 
кадар со најмалку средно образование; 

б) во ординацијата за општа медицинска прак-
тика тимот за работа е: лекар од општа практика 
и медицинска сестра; 

в) во ординацијата за забоздравствена заштита 
тимот за работа е: лекар-стоматолог, забар и забен 
техничар; 

г) во аптеките и аптекарските станици тимот за 
работа е: фармацевт и фармацевтски техничар; 

д) во Заводот и станиците за трансфузија на крв 
тимот за работа е: лекар-специјалист по трансфу-
зиологија или интернист, или диференциран лекар, 
медицинска сестра — медицински техничар и меди-
цински лаборант; 

е) во стационарните установи минималните ус-
лови за стационарно лекување се следните: 

— простор најмалку во клиниките, Институтот 
за радиологија и онкологија и во Институтот за 
ТБЦ 5,5 ма, а во останалите здравствени установи 
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4,5 м2 по нето површина во болесничка соба со обез-
бедување и на друг соодветен помошен простор; 

— за интерни болести: 1 лекар специјалист на 
16—20 болеснички постели; медицинска сестра на 
10 постели и болничар 10 постели; 

— за заразни болести: 1 лекар специјалист на 
14—18 постели; медицинска сестра на 8 постели и 
болничар за возрасни на 8 постели, а за деца негу-
вателка на 6 постели; 

— за детски болести: лекар специјалист на 
16—20 постели; медицинска сестра на 8 постели и 
детска негувателка на 6 постели; 

— за кожно-венерични болести лекар специја-
лист на 21—25 постели; медицинска сестра на 15 
постели и болничар на 12 постели; 

— за белодробна туберкулоза: лекар специја-
лист на 26—30 постели; медицинска сестра на 20 по-
стели и болничар на 20 постели; 

— за нервни болести: лекар специјалист на 
16—20 постели; медицинска сестра на 12 постели и 
болничар на 12 постели; 

— за душевни болести: лекар специјалист на 
31—35 постели; медицинска сестра на 12 поегели и 
болничар на 10 постели; 

— за физикална терапија и медицинска рехаби-
литација: лекар специјалист на 26—30 постели; ме-
дицинска сестра на 20 постели; масер на 30 посте-
л а физиотерапеут на 25 постели и за возрасни бол-
ничар на 12 постели, а за деца негувателка на 6 
постели; 

— за хирушки болести: лекар специјалист на 
11—15 постели; медицинска сестра на 8 постели и 
болничар на 10 постели за возрасни, а за деца дет-
ска негователка на 6 постели. 

— за ортопедија: лекар специјалист на 14—18 
постели; медицинска сестра на 10 постели и за воз-
расни болничар на 10 постели, а за деца негувател-
ка на 6 постели; 

— за гинекологија: лекар специјалист на 16—20 
постели; медицинска сестра на 10 постели и негува-
телка на 8 постели; 

— за акушерство: лекар специјалист на 16—20 
постели; медицинска сестра или акушерка на 8 по-
бели; негувателка на 12 постели, детска негувател-
ка на 6 постели; 

— за очни болести: лекар специјалист на 15—19 
постели; медицинска сестра на 12 постели и болни-
чар на 10 постели; 

— за уво, нос и грло: специјалист на 16—20 
постели; медицинска сестра на 12 постели и болни-
чар на 12 постели; 

— за болести на уста, заби и вилици: лекар 
специјалист на 14—18 постели; медицинска сестра 
на 12 постели и за возрасни на 12 постели, а за 
деца негувателка на 6 постели; 

— за детска туберкулоза: лекар специјалист на 
21—25 постели; медицинска сестра на 12 постели и 
негувателка на 6 постели; 

— за радиум-терапија и онкологија: лекар спе-
цијалист на 21—25 постели; медицинска сестра на 
10 постели и болничар на 10 постели; 

— за аудиологија: 1 аудиолог на 50 постели со 
неопходна екипа; 

— за фонијатрија: 1 логопед на 30 постели; 1 
фонолог на 50 постели со неопходна екипа. 

Во условите за кадровите во стационарните ус-
танови од точка е) од претходниот став по однос на 
бројот на постелите на еден лекар специјалист, пр-
вата бројка се однесува на клиниките на Медицин-
скиот факултет во Скопје, Институтот за радиоло-
гија и онкологија и на Институтот за ТБЦ, а вто-
рата бројка на сите останати здравствени установи. 

Во условите од став 1 под е) не се внесени 
кадрите кои работат во поликлиниките, лаборато-
риите, анестетичките сервиси и одделенија за ново-
родени. 

ж) За обезбедување на основна здравствена за-
штита на населението, што ја пружа лекар од оп-
шта практика, условите се: еден лекар од општа 
практика со или без специјализација на 3000 до 
4000 жители, за кои лекарот од општа практика 
обезбедува соодветна основна здравствена заштита. 

Член 4 
Основите за договорање помеѓу организациите 

на социјалното осигурување и здравствените уста-
нови ги сочинуваат: 

1) програмата за здравствена заштита на тери-
торијата на општествено-политичката заедница, ко-
ја се однесува на: 

— видот, квалитетот и обемот на здравствената 
заштита, која треба да се обезбеди низ плановите 
за работа на здравствените установи, како и целите 
на здравствената заштита кои можат да се утврдат 
и постигнат во периодот за кој се склучува дого-
ворот; 

— мерките што треба да се преземат заради 
остварување на поставените цели; 

— мерките за целисходно трошење на средства-
та за здравствена заштита, како и други мерки за 
постигнување на соодветни резултати; 

— смерниците за планирање на дејноста од 
страна на здравствените установи на определено 
подрачје со цел за ускладување на нивната работа 
со дејноста и со интенциите содржани во програ-
мата; 

2) програмата на дејноста на социјалното оси-
гурување и на мерките за унапредување на зашти-
тата на осигурениците, која се однесува на основи-
те и смерниците по кои ќе се спроведуваат мерките 
за унапредување на здравствената заштита на оси-
гурениците во склад со програмата за здравствена 
заштита на општествено-политичката заедница и со 
расположивите средства во фондовите на здравстве-
ното осигурување; 

з) правилникот за условите и за начинот за ос-
тварување здравствена заштита од страна на оси-
гурените лица, што го донесува собранието на ко-
муналната заедница на социјалното осигурување во 
согласност со интенциите на програмата за здрав-
ствена заштита на општествено-политичката заед-
ница, со мрежата и капацитетите на здравствените 
установи и со расположивите средства во фондо-
вите за здравствено осигурување; 

4) плановите за работа на здравствените уста-
нови, претходно ускладени од страна на надлежниот 
здравствен центар со програмата за здравствена за-
штита на подрачјето, кои се однесуваат на: 



12 април 1967 

— основните податоци за подрачјето и за на-
селението за кое установата обезбедува здравстве-
на заштита; 

— податоците за здравствената состојба и хи-
гиенските прилики на населението на тоа подрачје; 

— податоците за самата установа, за капаци-
тетот, за опременоста, за видот и бројот на струч-
ните и другите кадри; 

— предвидената дејност на здравствената за-
штита и финансиската вредност на таа заштита; 

5) постапките што му претходат на договарање-
то со кои се утврдува: 

— здравствената состојба на населението и хи-
гиенските прилики под кои населението живее и 
работи; 

— анализа на трошењето на средствата во прет-
ходниот период и мерки за здравствена заштита 
заради решавање на приоритетните здравствени 
проблеми во рамките на расположивите средства на 
подрачјето на комуналната заедница на социјално-
то осигурување. 

За таа цел комуналните заводи за социјално 
осигурување, здравствените установи и здравстве-
ните центри ќе обезбедат меѓусебно давање на сите 
потребни податоци, а особено податоци за средствата 
со КОИ ќе се располага во наредниот период во 
рамките на фондот на комуналната заедница на 
социјалното осигурување; 

6) документацијата што установите ја поднесу-
ваат заедно со планот за работа, а која содржи и 
финансиски план на установата; 

7) и други елементи што ќе служат како основа 
за договарање, а за кои договорните страни ќе по -
стигнат меѓусебна согласност. 

л 
Член 5 

Предмет на договарање може да биде: 
а) со медицинските центри, здравствените домо-

ви и самостојните здравствени станици — комп,лек-
сна здравствена заштита на населението за подрач-
јето на кое што делуваат. 

Под комплексна здравствена заштита се под-
разбира: 

— амбулантно-поликлиничка заштита; 
— забоздравствена заштита; 
— специјалистички прегледи и лекување во 

местото и надвор од него со патни и дневни тро-
шоци; 

— стационарно лекување во местото и надвор 
од него; 

— снабдување со лекови, крв, крвни деривати, 
интравенозни раствори и со санитетски материјали. 

За обезбедување комплексна здравствена за-
штита на семејствата на активните осигуреници кои 
живеат вон од подрачјето на кое се плаќа придо-
несот за здравствено осигурување на територијата 
на СРМ соодветниот дел средства за комплексна 
здравствена заштита остварени на тоа подрачје мо-
жат да се пренесуваат на здравствената установа 
на чие подрачје живее фамилијата на активниот 
осигуреник; 

б) со здравствени установи — стационарно ле-
кување по групи на болести, поодделни болести и 
болен со диференцирање на медицинскиот од пан-
сионскиот дел на услугите. 

По исклучок за стационарно лекување во бол-
ниците за душевни болести, болниците за ТБЦ, Ин-
ститутот за радиологија и онкологија, Фонијатрис-
ко-аудиолошкиот центар и Заводот за медицинска 
рехабилитација може да се договара здравствена 
заштита, покрај по групи на болести, поодделни бо-
лести и болен и по болнички ден; 

в) со заводите за здравствена заштита, Заводот, 
станиците и службите за трансфузија на крв — по 
проблемски задачи. 

Со стационарна при здравствените домови или 
здравствентие станици, стационарно^ лекување се 
договара по болесничка ден, со тоа што задржува-
њето на болните во просек да не трае повеќе од 
3-4 дена со исклучок за родилките чие задржување 
може да трае во просек од 6-8 дена. 

Аптекарските услуги се договараат по стручна 
услуга. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила вториот ден по 

неговото објавување во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 02-1141 Републички секретар за 
27 март 1967 година народно здравје и социјална 

Скопје политика, 
Димитар Герасимовски, с. р. 

Согласен: 
Републички секретар за труд, 

Васка Дуганова, с. р. 

118. 
Врз основа на член 102 став 3 од Законот за 

Јизбор на пратеници на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, Републичката избор-
на комисија за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија 

О Б Ј А В У В А 
дека на 9 април 1967 година во општинските 

Собранија за изборите што ќе се одржат на 23 април 
1967 година се избрани следните кандидати за пра-
теници на Републичкиот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во овие из-
борни единици: 

1. Васко Карангеловски, во изборната единица 
Битола I; 

2. Раде Петровски, во изборната единица Би-
тола III; 

3. Аце Ристевски, во изборната единица Би-
тола V; 

4. Миха Ризевски, во изборната единица Би-
тола VII; 

5. Слободан Костоски, Никола Василески и 
Бошко Стефаноски, во изборната единица Брод; 

6. Кирил Гешоски, во изборната единица При-
леп II; 

7. Вера Ацева, во изборната единица Прилеп III; 
8. Илија Рочески, во изборната единица При-

леп V; 
9. Горе Дамески, во изборната единица При-

леп VII; 
10. Вани Василески и Сотир Пирузе, во избор-

ната единица Охрид I; 
11. Цветан Нестороски, во изборната единица 

Кичево П; 
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12. Даут Мехмеди, во изборната единица Ки-
чево Ш; 

13. Живко Апостоловски, во изборната единица 
Ресен I; 

14. Беќир Жута во изборната единица Струга II; 
15. Воислав Стојановски, во изборната единица 

Куманово I; 
16. Абдула Османи, во изборната единица Ку-

маново V; 
17. Новко Цаневски, во изборната единица Ку-

маново VI; 
18. Спирко Ангеловски, во изборната единица 

Куманово VII; 
19. Ванчо Цветковски, во изборната единица 

Идадија I; 
20. Густав Влахов во изборната единица Ида-

дија II; 
21. Фана Кочовска—Цветковиќ во изборната 

единица Идадија III; 
22. Милка Такева, во изборната единица Ида-

дија IV; 
23. Мито Хаџивасилев, во изборната единица 

И дади ја V; 
24. Мито Мицајков, Перо Димовски, во избор-

ната единица Кисела Вода III; 
25. Џавид Беговски, во изборната единица Ка-

ле II; 
26. Шукри Рамо, во изборната единица Кале IV; 
27. Кочо Битољану, во изборната единица Ка-

ле V; 
28. Д-р Ксенте Богоев, во изборната единица 

Кале VI; 
29. Крсте Марковски, во изборната единица 

Гостивар I; 
30. Али Хасани, во изборната единица Гости-

вар III; 
31. Аризан Несторовски—Марче, во изборната 

единица Гостивар IV; 
32. Драган Спировски, во изборната единица 

Тетово I; 
33. Цветан Аврамоски, во изборната единица 

Тетово III; 
34. Хиџет Рамадани, во изборната единица Те-

тово IV; 
35. Горѓе Минев, во изборната единица Гевге-

лија И; 
36. Ристо Џунов, во изборната единица Кава-

дарци II; 
37. Борис Мокров и Методи (Тоше) Демниев, во 

изборната единица Титов Велес I; 
38. Ќамуран Тахир, во изборната единица Титов 

Велес И; 
39. Павле Итовски (Секула) во изборната еди-

ница Титов Велес III; 
40. Славе Атанасов, во изборната единица Дел-

чево; 
41. Стојан Пановски, во изборната единица Све-

ти Николе I; 
42. Ангел Василев и Никола Јовановски, во 

изборната единица Пробиштип; 
43. Васо Костадинов, во изборната единица Ра-

довиш II; 
44. Стојан Ќосев, во изборната единица Стру-

мица I; 

45. Фируз Демир, во изборната единица Штип I; 
46. Љупчо Самоников, во изборната единица 

Штип II. 
Бр. 360 

10 април 1967 година 
Скопје 
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, Претседател, 

Никола Алексовски, с. р. Киро Никовски;, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП 
При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-

стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено VTH одделение основно училиште, през 
учебната 1925 година на име Дамјан Јованов Ач-
коски од Прилеп, ул. „Моша Пијаде" број 102. 

Се поканува секое лице што го има најдено 
или го пронајде горенаведеното свидетелство, да ја-
ви на овој суд во срок од 3 (три) месеци по објаву-
вањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 204/67. 

При Општинскиот суд во Прилеп, се води по-
стапка за докажување на загубено свидетелство за 
завршено VI одделение основно училиште во село 
Кривогаштани, през учебната 1943/44 година, на име 
Колароски П. Владо, од Прилеп ул. „Бошко Корча-
гин" број 68. 

Се поканува секое лице што го има најдено или 
то пронајде горенаведеното свидетелство, да јави 
на овој суд во срок од 3 (три) месеци по објавува-
њето на овој оглас во „Службен весник на СРМ". 

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 12/67. (33) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје об1авува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 269, страна 313, книга IV е запишан под 
фирма: „Македонија турист" — угостителско ра-
ботна организација Скопје — Мотел во село Катла-
ново. Предмет на работењето на мотелот е: точење 
на сите видови алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, служење на разни топли и ладни јадења, 
услуги на сместување и продажба на цигари, раз-
гледници и суверини. 

Мотелот е основан од „Македонија турист" -
угостителска работна организација — Скопје, со 
одлука на работничкиот совет број 784 од 11. IV. 
1966 година. 

Раководител на мотелот е Костовски Јевта 
Мотелот ќе го потпишува, задолжува и раздол-

жува матичното претпријатие, во границите на 
овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 769/66. (1778) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните, рег. 6poi 995, страна 909, книга IV е запишана 
под фирма: „Тимочанка" — зајечарска текстилна 
индустрија од Зајечар — Производна продавница 
во Скопје, улица „НО. број 24. Предмет на рабо-
тењето на продавницата е: продажба на мало на 
сите врсти памучен и волнен трикотаж, јоргани 
и душеци и позамантерија. 

Продавницата е основана од Работничкиот со-
вет на „Тимочанка" — зајечарска текстилна инду-
стрија — Зајечар, а согласно со решението на 
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Собранието на општината Кале — Скопје, бр. 
06-8906 од 11. VI. 1966 година. 

Раководител на продавницата е Златанов Ар-
сеније. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 530/66. (1780) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатија и дуќаните, 
рег. број 992, страна 895, книга IV, е запишано 
под фирма: Трговско претпријатие на големо за 
купопродажба и посредување „Македонија — про-
мет" — Скопје, улица „Маршал Тито. број 5. Пред-
мет на работењето на претпријатието е: вршење 
купопродажба и посредување на сите видови нова 
и половна опрема (механизација и сите приклуч-
ни машини), репроматеријали и други материјали и 
опрема, наменети за земјоделството и сточарството; 
врши купопродажба и посредување на сите видо-
ви овошје и зеленчук; врши купопродажба и по-
средување на сите видови земјоделско-индустри-
ски производи: сончоглед, памук, сусам, слануток, 
луцеркино семе, и други производи кои произлегу-
ваат од оваа гранка; врши купопродажба и посре-
дување на сите видови добиточна храна, сите ви-
дови вештачки ѓубриња и заштитни средства во 
земјоделството; врши купопродажба и посреду-
вање на сите видови добиточни производи и сиот 
жив добиток, живина и сите производи од живи-
нарството; врши купопродажба и посредување на 
сите видови огревен материјал: огревно дрво, ја-
глен, нафта и нафтени деривати и друго од оваа 
гранка; врши купопродажба и посредување на 
сите видови нова и половна механизација и опре-
ма во градежништвото, како и сите видови репро-
материјали на оваа гранка; врши купопродажба и 
посредување на сите видови механизација (построј-
ки), опрема и репроматеријали во сите гранки на 
индустријата нова и половна; врши купопродаж-
ба и посредување на сите видови механизација и 
опрема, нова и половна во угостителството, кому-
налната дејност, електростопанството, шумарството, 
водостопанството, рударството, бродарството (речно, 
езерско и поморско), железниците, патиштата, по-
литичко-територијалните организации, општестве-
ните организации, установи и институции и друго; 
врши купопродажба и посредување на сите инду-
стриски стоки и производи; врши купопродажба на 
сите видови прехранбено-индустриски производи; 
врши купопродажба и посредување на сите видови 
моторни возила, нови и половни и резервни дело-
ви, како и сите видови гуми за сите видови возила 
и механизација; врши купопродажба и посредување 
на сите видови гумопластични производи. 

Претпријатието е основано од основачите на 
Основачкото собрание одржано на ден 16. XI. 1966 
година и тоа: Гиевски Ванчо, Атанасовски Стојче, 
Анчевски Мирко, Велковски Тоде, Апостоловски 
Александар, Гиовски Радослав, Мангрски Георѓи, 
Видовски Богдан, Стојановски Драган, Петровиќ; 
Радослав, Лазаревска Невенка, Мицевски Драган 
и Смилевски Трајан. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето: Драган Мицевски, в. д. директор, Атанасов-
ски Стојче, директор на сметководно-финансовиот 
сектор, Гиовски Ванчо, помошник директор, и 
Смилевски Трајан, комерцијален директор. 

Трговското претпријатие на големо за купопро-
дажба и посредување „Македонија — промет" — 
Скопје е конституирано на ден 16. XI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 760/66. (1781) 

Окружниот стопански суд во Скопје об!авува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 429, страна 531, книга II, е запишано под 
фирма: Земјоделски комбинат „Вардар" од с. Град-
ско — Претставништво во Скопје, ул. „Наум На-
умоски — Борче, број 45. Предмет на работењето 
на претставништвото е: склучување купопродажни 
договори во име и за сметка на Земјоделскиот ком-
бинат „Вардар" — с. Градско. 

Претставништвото е основано од Работничкиот 
совет на Земјоделскиот комбинат „Вардар" — с. 
Градско, а согласно со решението на Собранието 
на општината Идадија Скопје 09/4 број 95 од 
18. I. 1966 година. 

Раководител на претставништвото е Димовски 
Трајко. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Комбинатот, во границите на овла-
стувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 750/66. (1782) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 878, страна 93, книга IV, е запишано под 
фирма: „26 јули" — занаетчиско метално трговско 
услужно претпријатие од Скопје - Трговско прет-
ставништво во Куманово, улица „Борис Кидрич. 
број 1а. Предмет на работењето на претставниш-
твото е: склучување договори за купопродажба на 
стоки во име и за сметка на претпријатието, со-
гласно предметот на работата на претпријатието. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на „26 јули" - занаетчиско метално трговско 
услужно претпријатие - Скопје, а согласно со ре-
шението на Собранието на општината Куманово 
број 04-17079/1 од 6. X. 1966 година. 

Раководител на претставништвото е Сарафи-
мовски Горѓе. 

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 714/66. (1800) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации ни 
10. I. 1966 година под рег. број 236/55, книга I е за-
пишано следното: Досегашните потписници на Ме-
талопроизводното услужно занаетчиско претпри-
јатие „Гоце Радосављевић од Битола и тоа: Илија 
Стојановски, в. д. директор, и Петар Петров, шеф 
на сметководството, се разрешени од должност и им 
престанува правото за потпишување. 

Се овластуваат Ташкоски Атанас, директор, и 
Стојчевски Тома, шеф на сметководството, да го 
потпишуваат претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 4/66. (185) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11. VIII. 1966 година по дрег. број 14/63, книга I е 
запишано следното: Се овластува лицето Георгиев-
ски Ристо, заменик директор, покрај досегашниот 
потписник Горѓи Петковски, в. д. директор да го 
потпишува Зем1оделско-индустрискиот комбинат 
„Пелагонија" од Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 338/66. (1416) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
6. VIII. 1966 година под рег. број 7/64, книга П е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето за 
потпишување на Јовчевски Круме, досегашен ди-
ректор на Погонот во Охрид на Тутуновиот комби-
нат „Благој Деспотовски — Шовељ" од Скопје. 
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Се овластува лицето Бретовски Горѓи, в. д. ди-
ректор, покрај досегашниот потписник Брдароски 
Киро, шеф на сметководството, да го потпишува 
погонот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 332/66. (1419) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 77, страна 785, книга IV е запишано 
следното: Дејноста на Претпријатието за дрвна ин-
дустрија „Треска" — Скопје, согласно со одлуката 
на работничкиот совет и елаборатот за економска 
оправданост во иднина се проширува и со: 

1. стопанисување со постојните шуми на орга-
низацијата; 

2. пошумување и подигање на стопански шуми 
и плантажи; 

3. заштита и чување на шумите како и мелио-
рација на деградираните шуми; 

4. експлоатација на шуми; 
5. развивање на земјоделско производство (тов 

на добиток, производство и продажба на кромпир, 
собирање и продажба н алековити растенија, гаење 
и продажба на овошки, пчеларство и др); 

6. одржување и изградување на шумски кому-
никации и згради како и вршење работи од шумар-
ската дејност за потребите на други организации 
и установи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 583/66. (1467) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните 
под рег. број 191, страна 869, книга П е запишано 
следното: На досегашните потписници на Прет-
пријатието за производство на огревен и граде-
жен материјал „Огрев" — Кавадарци и тоа: Лазо 
Петков, директор, и Милисав Милев, магазинер, им 
престанува правото за потпишување, бидејќи ди-
ректорот е разрешен од должност, а на магазионе-
рот му се одзема правото за потпишување, а и по-
натаму останува на работа. 

За в. д. директор на претпријатието е назначен 
Киро Поп Ангелов. Тој претпријатието ќе го пот-
пишува, задолжува и раздолжува во границите на 
овластувањето со новоназначениот потписник Ан-
гел Ристов и стариот регистриран потписник Сто-
јан Кралев, сметано од 14. IX. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 615/66. (1438) 

У П Р А В Н И О Т О Д Б О Р 
НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ 

БОЛЕСТИ БАРДОВЦИ - СКОПСКО 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетото работно место: 
- ЛАБОРАНТ ВО ЕЕГ ЛАБОРАТОРИЈА 
УСЛОВИ: Виша стручна спрема за санитарен 

техничар кој ќе биде оспособен за работа на елек-
троенцефалограф. 

Освен тоа кандидатот да ги исполнува општи-
те и посебните услови по Правилникот за работните 
односи на Болницата, а во поглед на здравствената 
состојба условите предвидени во член 4 од Законот 

12 април 1067 

за измени и дополненија на Основниот закон за ин-
валидското осигурување („Сл. лист на СФРЈ" бр. 
1/67). 

Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. 

Личниот доход се определува според Правилни-
кот за личните доходи на Болницата. 

Пријави таксирани со 0,50 динари да се доста-
вуваат до секретаријатот на Болницата. 

Со пријавите да бидат доставени и сите потреб-
ни документи. (476) 

СОВЕТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот германска литература; 

— за еден лектор по англиски јазик. 
Пријавите ло конкурсот заедно со потребните 

документи и прилози на научни к стручни трудови 
(во колку има такви) да се достават во архивата ' 
на Факултетот. 

Конкурсот трае еден месец од денот на обја-
вувањето во весникот „Нова Македонија". 

Во смисла на чл. 150 од Законот за високото 
школство на СРМ, 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА ПРИ-
РОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ -

СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

— за еден асистент при Хемискиот институт 
Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на 

факултетот. Кон пријавите се приложува куса био-
графија и список на научните трудови, со по еден 
примерок од нив. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 
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