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З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 N 
Со овој закон се уредува системот и организа-

цијата на здравствената заштита и здравствено-
то осигурување, системот на здружувањето на тру-
дот и средствата за задоволување на заедничките 
(потреби и интереси во областа на здравството, са-
моуправното организирање на здружениот труд во 
областа на здравството, остварувањето на посеб-
ниот општествен интерес и остварувањето на 
здравствената заштита во вонредни услови. 

Член 2 
Работниците во организациите на здружениот 

труд, во работните заедници и во другите само-
управни организации и заедници, земјоделците, 
работните луѓе кои ,со личен труд самостојно во 
вид на занимање вршат уметничка или друга 
културна дејност, адвокатска или друга професио-
нална дејност и работните луѓе кои самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства во соп-
ственост на граѓаните и работните луѓе и граѓа-
ните во месните заедници (во натамошниот текст: 
работници, други работни луѓе и граѓани), во сог-
ласност ico своите потреби и можности, заедно со 
работниците во организациите на здружениот труд 
од областа на здравството обезбедуваат, насочу-
ваат и спроведуваат мерки на здравствена заш-
тита заради чување и унапредување на здравје-
то, одржување на биолошката репродукција на 

населението, остварување на социјалната сигурност, 
зголемување на продуктивноста на трудот, јакне-
ње на одбранбените способности на општествената 
заедница и подобрување на општата благосостој-
ба на населението. 

Член 3 
Работниците, другите работни луѓе и граѓани-

те имаат право и должност да преземаат мерки 
и активности за чување и унапредување на з(драв-
јето, заштитата на работната и животната околи-
на во согласност со овој закон, другите прописи 
и самоуправни општи акти. 

Член 4 
Секој е должен да го чува и унапредува сво-

ето здравје и здравјето на другите. 
Никој не смее да го загрозува здравјето на 

другите. 
Секој е должен според своите можности да им 

укажува прва помош на другите и во случај на 
опасност по животот да4 ја извести најблиската 
организација на здружениот труд од областа на 
здравството или најблискиот здравствен работник, 

Член 5 
Работниците, другите работни луѓе и граѓани-

те имаат право на здравствена заштита во обем 
утврден со овој закон, со самоуправните општи 
акти на самоуправните интересни заедници на 
здравствена заштита и со самоуправните општи 
акти на организациите на здружени-от труд, ра-
ботните заедници и другите самоуправни органи-
зации и заедници (во натамошниот текст: самоуп-
равни организации и заедници). 

Работниците, другите работни луѓе и граѓани-
те имаат право и на /парични надоместоци и по-
мошни утврдени со овој закон и со сам-оупр-авни-
те општи акти на самоуправните интересни заед-
ници за здравствена заштита и на самоуправните 
организации и заедници. 

Член 6 
-Потребите -од здравствена заштита и средства-

та за нивно задоволување ги утврдуваат, врз на-
челата на заемност и (солидарност, работниците, 
другите работни луѓе и граѓаните непосредно во 
самоуправните организации и заедници и преку 
своите делегации ЈИ делегати во самоуправните ин-
тересни заедници за здравствена заштита и во 
собранијата на огаитествено-политичките заедници. 

Потребите и средствата од -став 1 на овој член 
се утврдуваат со самоуправните спогодби за ос-
новите на плановите и ч програмит-е за работа и 
развој на самоуправните организации и заедници 
и на самоуправните интересни заедници за здрав-
ствена заштита и. со договорите за основите на 
општествените планови, како и со општествените 
план-ови на општесгвено-политич-ките заедници. 

Член 7 
Работниците, другите работни луѓе и граѓани-

те, как-о корисници на здравствена заштита, иоои 
во областа на здравството врз начелата на заем-
ност и солидарност ги остваруваат своите лични 
и заеднички погреби и интереси и работниците во 
организациите на здружениот труд од обла-ста на 
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здравството, како даватели на услуги, основаат са-
моуправни интересни заедници на здравствена 
заштита (во натамошниот текст: заедница за 
здравствена заштита). 

Корисниците на здравствената заштита и да-
вателите на услуги во заедниците за здравствена 
заштита остваруваат слободна размена на трудот, 
здружуваат труд и средства и рамноправно и за-
еднички одлучуваат за прашањата на здравстве-
ната заштита во согласност со заедничките инте-
реси, ја утврдуваат политиката на развојот и уна-
предувањето на здравствената заштита и оства-
руваат други заеднички интереси. 
/ Член 8 

Работниците и другите работни луѓе дел од 
своите потреби од здравствената заштита задово-
луваат и" преку облиците на непосредна слободна 
размена на трудот со работниците во организа-
циите на здружениот труд од областа' на здрав-
ството или во своите самоуправни организации и 
заедници. 

Член 9 
Здравствената заштита ја спроведуваат орга-

низациите на здружениот труд од областа на 
здравството (во натамошниот текст: здравствени 
организации), како и други организации на здру-
жениот труд, кои врз основа на закон, покрај ос-
новната дејност можат да спроведуваат и здрав-
ствена заштита. 

Член 10 
Здравствена дејност не може да се врши со 

самостоен личен труд во вид на занимање како 
професионална дејност (приватна практика). 

Член 11 
Здравствената заштита е дејност од посебен 

општествен интерес. 
/ Член 12. 

Самоуправните организации и заедници, зара-
ди стручно помагање во планирањето и . програми-
рањето на видовите и обемот на здравствената 
заштита, за насочување на работниците при ост-
варувањето на здравствената заштита, како и за 
други работи и работни задачи утврдени со само-
управни општи акти, можат да засноваат работен 
однос со лекари и други здравствени работници. 

Член 13 
При спроведувањето на здравствената зашти-

та здравствените организации се должни, во сог-
ласност со развојот и достигнувањата на медицин-
ската наука и материјалните можности на опш-
теството во целина, да ја 'организираат работата 
на начин со кој се обезбедува достапна, ефикас-
на, квалитетна, рационална и континуирана здрав-
ствена заштита. 

Член 14 
Заради 'Обезбедување "поефикасна, поквалитет-

на и порационална здравствена заштита, како и 
приближно еднакво ниво на здравствена зашти-
та, ^рамномерен развој на капацитетите на здрав-
ствените организации и кадрите и нивно рацио-
нално искористување на пошироко подрачје, во 
зависност од географските, соц^јално-медицински-
те карактеристики и меѓусебната комуникациска 
поврзаност на одделни подрачја, здравствената 
заштита може да се, организира и во здравствени 
региони. 

Член 15 
Органите на општествено-оолитичките заедни-

ци ја следат состојбата и го поттикнуваат раз-
војот на здравствената заштита и унапредувањето 
на самоуправните општествено-економски односи, 
организацијата и ефикасноста на здравствената 
заштита и унапредувањето на соработката со дру-
гите републики и автономни покраини во облас-
та на здравството; учествуваат во обезбедување 
на средства за задоволување на општите опште-
ствени потреби од областа на здравството; вршат 
општествен и (стручен надзор и преземаат други 
мерки од општ општествен интерес. 

II. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Содржина на здравствената заштита 
f' 

Член 16 
Здравствена заштита, во смисла на овој закон, 

претставува акутност на мерки, активности и пос-
тапки за чување и унапредување на здравјето, 
чување и унапредување на човековата околина, 
животната и работната средина, спречување и суз-
бивање на заболувањата, повредите и инвалид-
носта, откривање и отстранување на причините на 
заболувањата, навремено и ефикасно лекување, 
нега и рехабилитација на болните и повредените. 

Здравствената заштита -се спроведува со: 
— унапредување на здравствената култура, 

здравственото просветување и воспитување и гри-
ж а за активна рекреација и организиран одмор 
на работниците, другите работни луѓе и /граѓаните; 

— заштита, санирање и унапредување на чо-
вековата околина и здравствен надзор над хиги-
енските услови за живот и работа; 

— следење на здравствената состојба; 
— откривање и отстранување на причините на 

заболувањата и повредите; 
—; лекување, нега и рехабилитација на забо-

лените и повредените лица посебно на работни-
ците, децата, младината, борците од НОВ и жените 
за време на бременоста и породувањето, на лица-
та со пречки во психичкиот и физичкиот развој, 
како и на лицата над 65-годишна возраст; 

— обезбедување на лекови и други санитет-
ски материјални средства за откривање, спречу-
вање и лекување на заболувањата и повредите; 

— следење, спречуваше и испитување на при-
чините на привремената и трајната неспособност 
за работа, предлагаше на мерки за зачувуваше и 
унапредуваше на животната и работната средина; 

— утврдување на смртта и причините за 
смртта; 

— прибираше и обработка на податоци од об-
ласта на здравствената статистика; 

—' (преземаше на други мерки на здравствена 
заштита утврдени со посебни прописи. 

Член 17 
Здравствените организации спроведуваат здрав-

ствена заштита преку: дејноста на општа меди-
цина 'со итна медицинска помош и домашно ле-
куваше; диспанзерска дејност; патрон ажна деј-
ност; санитарно-хигиенска дејност; епидемиолош-
ка дејност; стоматолошка дејност; болничка деј-
ност; социјалистичко-консултативна дејност; деј-
носта за обезбедуваше со, лекови и санитетски ма-
теријални средства; дејноста за обезбедуваше со 
крв и крвни деривати; лабораториска дејност; ра-
дполОШНО-дијагностичка дејност; дејност на соци-
јална медицина; здравстеено-статистичка дејност и 
научно-истражувачка дејност. 

Содржината на дејностите од став 1 на овој 
член ги утврдува Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика, (по претходно мислеше 
на соодветните високообразовни здравствени ор-
ганизации, Собранието на Републичката самоуп-
равна интересна заедница за здравствена зашти-
та и сојузите на здруженијата на здравствените 
работници. 

Член 18 
Здравствената заштита се засновува врз на-

челото на единството на превенцијата и лекување-
то и се организира како (примарна, слецијалистич-
ко-консултативна и болничка здравствена заш-
тита. 

Член 19 
Примарната здравствена заштита во смисла на 

овој закон ли опфаќа мерките со кои се обезбе-
дува грижа за здравствената состојба; прижа за 

, животните и работните услови и нивното влија-
ние врз здравјето и укажуваше здравствена заш-
тита според местото на живееше и работа, односно 
школуваше. 
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Примарната здравствена заштита се спрове-
дува особено со: 

— унапредуваше на психофизичката и работ-
ната способност на ,работниците и другите работ-
ни луѓе, грижа за нивната здравствена состојба, 
унапредување на здравјето, оценување на работ-
ната способност и други мерки за здравствена 
заштита; 

— мерки за здравствена заштита и унапреду-
вање на здравјето, психофизичките и работните 
способности и оценување на (способноста за шко-
лување и спортување на децата од предучилишна 
возраст, учениците, студентите, младината и спор-
тистите; 

— превентивни, а особено санитарно-хигиенски 
и епидемиолошки мерки на здравствена заштита; 

— здравствена заштита на жените за време 
на бременоста и породувањето, контрацепција и 
други ,мерки за здравствена заштита на жената; 

— мерки и активности за (планираше на се-
мејството; 

— мерки за здравствена заштита и грижа за 
унапредување и одржување на здравствената сос-
тојба на учесниците во HOB; 

— мерки за здравствена заштита на лицата 
над 65-годишна возраст; 

— мерки за здравствена заштита на лицата со 
пречки во физичкиот и психичкиот развој; 

— укажување на неповолните влијанија на 
човековата околина врз здравствената и работна-
та способност на граѓаните; 

— укажување на итна медицинска помош; 
— лекување во здравствена организација, од-

носно ,во станот на корисникот; 
— упатување на корисниците на специјалис-

тичкзонконсултативни прегледи, како и на болнич-
ко и 'друго лекување; 

— сл едење на спроведувањето на превентив-
ните, терапевтските и рехабилит авионите мерки; 

— мерки од стоматолошката дејност; 
— обезбедување на лекови и други санитетски 

материјални средства^ и 
— координација и спроведување на нужни ди-

јагностички и терапевтски постапки. 

Член 20 
Специјалистичко-консултативната здравствена 

заштита, во смисла на овој закон, ги опфаќа мер-
ките на здравствената заштита кои се преземаат 
по 'примарната здравствена заштита во врска со ут-
врдувањето на дијагнозата, лекувањето, рехаби-
литацијата и оценката за работната способност. 

'Специјјалистичко-консултативната здравствена 
заштита се 'спроведува особено со: 

— испитување и утврдување на заболувањата, 
повредите и здравствената состојба на корисници-
те, по правило упатени од здравствените органи-
зации што укажуваат примарна здравствена заш-
тита; 

— спроведување ,на специјализирани дијаг-
ностички, терапевтски и рехабилитациони пос-
тапки:; 

— упатување на корисниците на болничко ле-
кување и 

— давање консултации и мислења. 

Член 21 
Болничката здравствена заштита, во смисла 

на овој закон, ги опфаќа мерките на здравствена-
та заштита што се преземаат во болнички усло-
ви особено со: 

— дијагностика, лекување, рехабилитација, не-
га, сместување и исхрана на заболените и повре-
дените; 

— испитување, утврдување и следење на за-
болувањата и повредите и 

— утврдување на здравствената состојба. 

Член 22 
Здравствените и другите (организации што ука-

жуваат здравствена заштита утврдуваат кои здрав-
ствени работници и соработници учествуваат во 
спроведувањето на мерките на здравствена заш-
тита од членовите 19, 20 и 21 од овој закон и про-
писите донесени врз основа на него. 

2. Корисници на права од здравствена заштита 

Корисници — работници 

Член 23 
Корисници — работници 'Според овој закон се: 
1) работниците во работен однос; 
2) земјоделците кои својот труд, земјиш,те и 

'средства на трудот ги здружиле во земјоделска 
задруга и во други облици на здружување на зем-
јоделците или ти здружиле со трудот на работни-
ците и со општествените средства во организа-
циите на здружениот труд во Односи на потрајна 
деловна соработка, ако месечно остваруваат личен 
доход најмалку во висина на гарантираниот личен 
доход; 

3) државјани на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија кои се во работен однос во 
странство, ако не се задолжително осигурени ка ј 
странскиот носител на осигурување според зако-
нот во земјата во која се вработени или според 
меѓународна спогодба, а имале живеалиште на 
територијата на Републиката непосредно пред зас-
новувањето на работниот однос во странство; 

4) државјани на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија кои се во работен однос 
ка ј странски, работодавачи или во меѓународни 
мисии на територијата на Републиката; -

5) корисници на пензии; 
6) корисници на правото на вработување спо-

ред прописите за пензиското и инвалидското осигу-
рување кои не се во работен однос — додека при-
маат паричен надоместок ѕопоред тие прописи; 

1) државјани на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија кои (примаат пензија или 
инвалиднина исклучиво од 'странскиот носител на 
осигурување, додека престојуваат на територија-
та на Републиката, ако со - меѓународен договор не 
е определено поинаку. 

Работниците од точните 1, 2, 3 и 4 од став 1 
на (овој член се сметаат како корисници и по прес-
танокот на работниот однос додека примаат на-
доместок на личниот доход според одредбите. на 
'овој закон, односно според /самоуправниот општ 
акт на заедницата за здравствена заштита. 

Член 24 
Како корисници-работници, во смисла на овој 

закон, се (сметаат и странски државјани и лица 
без државј,анство вработени на територијата на 
Републиката: 

1) во организации на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници; 

2) во странски фирми кои изведуваат работа 
на територијата на Републиката според меѓуна-
родни спогодби. 

Здравствена заштита им се обезбедува и на 
членовите на семејствата на корисниците од став 
1 на овој член, како и на странски државјани за 
време на школување или стручно усовршување 
под условите утврдени со овој закон и меѓунаро-
д е н договор,. 

Член 25 
Како корисници-работници се сметаат и учес-

ниците во Народноослободителната војна на кои 
им е (признато учество во посебен стаж во двојно 
траење без прекин ДО' 15 мај 1945 година според 
прописите за пензиското и инвалидското осигуру-
вање, ако по друг основ не се изедначени во правата 
од здравствената заштита со 'корисниците-работ-
ници. 
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1 Како корисници во смисла на став 1 од овој 
член се сметаат и учесниците во Народноослобо-
дителното движење во Егејскиот дел на Македо-
нија, на кои својството на учесник им е признато 
според прописите за пензиското и инвалидското 
осигурување. . 

Членовите на семејствата на корисниците од 
ставовите 1 и 2 на овој член, како и членовите' 
на семејствата на загинатите и умрените учесни-
ци во Народноослободителната војна имаат право 
на здравствена заштита како членовите на семеј-
ствата на коришиците-работници. 

Член 26 
Како корионици-работници се сметаат и: 
1) лицата привремено невработени додека се 

пријавуваат на надлежната самоуправна интерес-
на заедница за вработување (во натамошниот текст: 
заедница за вработување) под условите утврдени 
со самоуправен општ акт на заедницата за вра-
ботување; 

2) лицата на школување, стручно оспособува-
ње и усовршување или постдипломски студии во 
земјата и странство, кои поради тоа го прекинале 
работниот однос, ако за тоа време примаат сти-
пендија; 

3) лицата кои организацијата пред засновува-
ње на работен однос ќе ги упати како свои сти-
пендисти на практична работа во друга организа-
ција заради стручно оспособување или усовршу-
вање; 

4) воените инвалиди и членовите 'на семејства-
та на паднатите б,орци во НОВ и умрените воени 
инвалиди според прописите за воените инвалиди; 

5) лицата на кои им е признато својство на 
цивилен инвалид од војната со закон и други про-
писи; 

6) лицата корисници на основните права на 
социјална заштита според посебни прописи. 

На членовите на семејствата на лицата од став 
1 на овој член им се обезбедува правото на здрав-
ствена заштита под исти услови како и на чле-
новите на семејствата на кориониците-работници. 

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

Член 27 ( 

Како корисници-работиици, ,ако здравствена 
заштита не им е обезбедена по друг основ, се сме-
таат и: 

1) лицата учесници на младински работни ак-
ции кои според прописите за пензиското и инвалид-
ското осигурување се осигурени за сите случаи на 
инвалидност, ако работат најмалку 6 часа дневно; 

2) лицата кои учествуваат во јавни работни 
акции организирани од општествено-политичките 
заедници, ако работат најмалку 6 часа дневно; 

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

4) лицата кои се прогласени за врвни спор-
тисти; 

5) лицата учесници во 'активности при при-
родни. и други тешки несреќи; 

6) лицата корисници на инвалиднина според 
прописите за пензиското и инвалидското осигуру-
вање, и тоа само во случај на потреба од лекување 
во врска со повредата4 или за заболување што 

. предизвикало телесно оштетување на кои им при-
паѓа право на инвалиднина. 

Член 28 
Здравствена заштита во случај на повреда на 

работа и заболување од професионални болести, 
во обем определен за корисниците-работници им 
се обезбедува во заедницата за здравствена заш-
тита и на: 

1) учениците во средното насочено образова-
ние и студентите на вишото и високото образова-
ние, за времетраењето на практичната работа во 
врска со наставата; 

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

3) лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции; 

4) лицата кои се наоѓаат на обука и оспособу-
вање за ^општонародна одбрана и безбедност и оп-
штествена самозаштита, припадниците на терито-
ријалната одбрана и на. цивилната заштита, за 
време на обука, оспособување и вршење на долж-
ности; 

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

6) лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги организира 
или упатува заедницата за вработување, како и 
лицата на професионална рехабилитација или 
школување во соодветните организации на здру-
жениот труд; 

7) лицата кои се прогласени за врвни спор-
тисти; 

8) лицата учесници во активности при природ-
ни и други тешки несреќи и активности при про-
тивпожарна заштита; 

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

10) лицата кои вршат повр,емени и привреме-
ни работи по основ на договор; 

11) лицата кои учествуваат во спортски нат-
превари организирани од самоуправни организа-
ции и заедници, општествено политички, спортски 
и други организации. 

Член 29 
На членовите на семејствата на корисниците-

работници им се обезбедува здравствена заштита 
и други права утврдени во согласност со овој за-
кон и самоуправни општи акти на заедниците за 
здравствена заштита и на самоуправните органи-
зации и заедници. 

Како членови на семејството на корисниците-
работници се сметаат членовите на потесното се-
мејство: брачен другар и децата родени во брак 
или вон брак, посиноците, посвоените деца и де-
цата земени на издржување, како и членовите на 
поширокото семејство: татко, мајка, очув, маќеа, 
посвоител, дедо, баба и родители на брачниот дру-
гар ако корисникот ги издржува. 

На членовите на семејствата на корисниците-
работници од член 24 на овој закон им се обез-
бедува здравствена заштита додека престојуваат 
на територијата на Републиката. Здравствена заш-
тита на тие членови на семејствата за време на 
престојот во земјата чии државјани се, може да 
се обезбеди под услови на реципроцитет, ако е тоа 
предвидено со меѓународен договор. 

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

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

Член 30 
Во заедницата за здравствена заштита се обез-

бедува право на здравствена заштита и други 
права во согласност со овој закон и на: 
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1) брачниот другар на умрениот к-орисник-ра-
ботнмк или со него изедначено лице, кој по смрт-
та на корисникот не се здобил со право на семеј-
на пензија затоа што не навртил определени го-
дини ЖИВОТ, ако во моментот на смртта бил пос-
тар од 40 години (жена) односно 55 години (маж). 
Ако брачниот другар е помлад од 40 години, од-
носно 55 години го ,продолжува правото на здрав-
ствена заштита додека редовно се пријавува ка ј 
надлежната заедница за вработување; 

2) разведениот брачен другар на кој со суд-
ска одлука му е опр-еделено (издржување, ако во 
моментот на разводот бил постар од 45 години (же-" 
на) о,дносно 60 години (маж). Брачниот другар кој 
во моментот на разводот бил помлад од 45 годи-
ни односно 60 години го продолжува правото на 
здравствена заштита според овој закон, а,ко нема 
работна способност според прописите за пензиско-
то и инвалидското осигурување. Разведениот бра-
чен другар на- кој со судска одлука не му е опре-
делено издржување, без оглед на годините на ста-
роста, има право на здравствена заштита, докол-
ку со судска одлука му се доделени деца на чу-
вање, одгледување и воспитување, се додека де-
цата примаат издршка од разведениот брачен дру-
гар. 

Член 31 
Децата на корисникотнработник имаат право 

на здравствена заштита и по наполнување на 20 
години возраст ако се на школување до, крајот 
на школувањето, а најдоцна до наполнување на 
26 години, а за оние што ќе го прекинат школу-
вањето поради отслужување на воен рок до 27 
години. 

Правото од -став 1 на овој член се обезбедува 
и на децата на коро^сникот-работник ако: 

1) поради болест го прекинале школувањето, 
се додека поради болест траел прекинот на шко-
лувањето ако го продолжи школувањето; 

2) станат неспособни за самостоен живот и ра-
бота, во смисла ,на прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување, пред да наполнат 20 го-
дини возраст, односно додека се на школување во 
смисла на став 1, како и став 2 точка 1 на овој 
член за сето време додека трае таквата неспособ-
ност; 

3) станат неспособни за самостоен живот и ра-
бота во смисла на прописите за пензиското и ин-
валидското осигурување и по истекот на времето 
предв-идено во став 2 точка 2 на овој член доде-
ка трае таквата неспособност,у ако к-орисникот-ра-
ботник го издржува. 

Член 32 
Родителите на корисникот-работник од член 

29 на овој закон како и децата земени на издр-
жување и децата од член 31 став 2 точка 3 на 
овој закон имаат право на здравствена заштита 
под условите што (ли утврдува заедницата за здрав-
ствена заштита. 

Корисници — работни луѓе 

Член 33 
Корисници — работни луѓе, според овој за-

кон се: 
1) занаетчиите, угостителите и превозниците 

во јавниот патен сообраќај, кои врз основа на за-
кон вршат една од овие дејности и се запишани 
во со закон пропишан регистар, како и брачни-от 
другар на умрениот вршител на една од овие деј-
ности, кога врз основа на закон ќе продолжи со 
водење на дејноста преку стручен работодавач; 

2) писателите, ликовните уметници, ликовните 
уметници на применета уметност, .сценските умет-
ници, естрадните уметници, композиторите, музич-
ките уметници — изведувачи, филмските уметни-
ци, преведувачите на научни и литературни де-
ла и уметниците — драмски актери; 

3) лицата со навршени 20 години возраст кои 
како членови на соодветни спортски организации 

, се занимаваат со спорт; 
4) продавачите на печат; 
5) адвокатите запишани во именикот на ад-

вокатите; 
6) носачите на багаж — членови на соодветни 

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

сионална дејност в-о согласност со закон. 
Децата кои по смртта на корисниците работни 

луѓе од став 1 точка 1 на (овој член ќе продолжат 
со вод-ење на дуќанот, односно вршење на пре-
возничка дејност преку стручен работодавач ако 
не се здобиле со право на семејна пензија, имаат 
право на здравствена заштита како членови на 
семејство на умрениот корисник, доколку ги ис-
полнуваат условите од член 31 на овој зак-он. 

Членовите на семејството корисниците — ра-
ботни луѓе од став 1 точка 1 на -овој член кои 
имаат стручна подготовка за соодветната дејност 
и вршат работа како един-ствено и главно зани-
мање имаат право на здравствена заштита како 
и корисниците — работни луѓе од став 1 точка 1 
на овој член. 

Член 34 
Членовите на семејството на корисниците — 

работни луѓе од' член 33 на овој закон користат 
здравствена заштита како и членовите на семеј-
ството на корисниците-работници. 

Корисници — земјоделци 

Член 35 
Корисници-з емј од е лци се лицата кои се за-

нимаваат со земјоделство, сточарство или риболов 
\ како единствено или главно занимање, како и чле-

новите на нивното домаќинство, без оглед на тоа 
дали имаат прих-оди од друга дејност, ако не им 
се обезбедува здравствена заштита по друг осно-в. 

Како корионмци-земјоделци се сметаат и ли-
цата к;ои своето земјиште го дале во закуп со на-
доместок односно закупнина. 

Како домаќинство, во смисла на ставовите 1 
и 2 на овој член, се смета заедница на живеење, 
стопанисување и користење на остварените при-
ходи. 

Член 36 
Како членови на д-омаќинството во смисла на 

член 35 став 3 од овој закон се сметаат лицата 
наведени во членовите 29, 30 и 31 од овој закон. 

Други корисници 

Член 37 
Заедницата за з,дравствена заштита може со 

самоуправен општ акт да го прошири кругот на 
кори-сниците на здравствена заштита. 

Член 38 
Лицата на кои освен задолжителните видови 

на здравствена заштита не им се обезбедува здрав-
ствена заштита според овој закон, можат за себе и за 
членовите на своето семејство да обезбедат здрав-
ствена заштита во согласност со самоуправните 
општи акти на заедницата за здравствена заш-
тита. 

Правата од здравствена заштита на лицата од 
став 1 на овој член може да ги обезбеди олште-
ствено-политичката заедница, односно самоуправ-
на интересна заедница. 

3. Права од здравствена заштита 

Член 39 
Работниците, другите работни луѓе и граѓани-

те врз начелата на заемност и солидарност во за-
едниците за здравствена заштита обезбедуваат 
права од: 
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1) здравствена заштита што задолжително се 
обезбедува со овој закон (задолжителни видови 
на здравствена заштита); 

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

3) здравствена заштита што самостојно ја ут-
врдуваат во рамките на заедницата за здравстве-
на заштита и 

4) надоместок на личен доход и други парич-
ни надоместоци утврдени со овој закон и само-
управните општи акти на заедниците за здрав-
ствена заштита. 

Член 40 
На сите трагани на територијата ,на СР Ма-

кедонија им се обезбедуваат задолжителни видо-
ви на здравствена4 заштита, и тоа: 

а) целосна здравствена заштита на / децата и 
младинците до 20-годишна возраст и на лицата 
над 65нгодишна возраст; ' 

б) целосна здравствена заштита на лицата над 
20-годишна возраст на ,кои според прописите за 
пензиското и . инвалидското осигурување ќе им се 
утврди. загубување на работна способност, се доде-
ка трае таквата неспособност; 

в) откривање, спречување и лекување на за-
разните заболувања што подлежат на задолжител-
но приј авување; 

г) нега и лекување на душевни болни кои по-
ради природата и состојбата на болеста можат да 
спо загрозат својот живот и животот на другите 
лица или да ги оштетат материјалните добра,; 

д) здравствена заштита на жените во врска 
со бременоста, породувањето, мајчинството, кон-
трацепцијата и активностите и мерките за плани-
рањето на семејството; 

ѓ) здравствена заштита на училишната мла-
дина и студентите до 26 односно 27-годишна воз-
раст, и тоа преку: систематски прегледи и имуни-
зација, заштита и лекуваше на забите и устата, 
протетички и рехабилитациони мерки ка ј оште-
тувањето и аномалиите на видот и слухот и кај 
ортопедски^ аномалии и деформитети; 

е) спречување, рано откривање и лекување на 
малишите заболувања, шеќерната болест, прогре-
сивните невромускулни заболувања и хемофили-
јата; 

ж) бубрежните заболувања што се третираат 
со хронична дијализа; 

з) нега и лекување на алкохоличари и нар-
комани; 

ѕј) откривање, спречување и лекување на рев-
матската треска и нејзините компликации кај 
младината до 26-тодишна возраст и, 

и) активности за здравствено воспитание. 

Член 41 
Обемот на правата, мерните, активностите, на-

чинот и критериумите зз. спроведување на задол-
жителните видови на здравствена заштита од 
член 40 на овој закон се утврдуваат со програма 
IHTQ ј,а донесува 'Собранието на Републичката за-
едница за здравствена заштита во согласност со 
Собр.анието на СРМ. 

Програмата од став 1 на овој член се донесу-
ва, по правило за периодот за кој се донесува Оп-
.штествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Член 42 
На корисниците од член 23 точки 1, 2, 3 и ,4 , 

член 24, член 28 и член 33 од овој закон во за-
едниците за здравствена заштита задолжително 
им се обезбедува здравствена заштита во случај 
на повреда на работа и заболување од професио-
нални болести, и тоа: 

а) систематски и периодични прегледи за спре-
чување и рано откривање на заболувањата од 
професионални болести и повреди на работа; 

б) користење на здравствена заштита и орто-
педски помагала, со цел за лекување и рехабили-
тација од последиците на повреда на работа и за-
болувањата од професионални болести; 

в) патни трошоци во врска со користење на 
здравствена заштита и рехабилитација; 

г) надоместок на личен доход за време на 
привремена спреченост за работа предизвикана со 
повреда на работа, односно со заболување од про-
фесионални болести; 

д) надоместок на трошоците за закоп во слу-
ч а ј на смрт. 

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

Член 43 
Заедниците за здравствена заштита, покрај 

правата утврдени во членовите 40. и 42 од; овој 
закон, во зависност од материјалните ^можности, 
самостојно утврдуваат и други пр,ава од здрав-
ствената заштита. 

Член 44 
Корисниците од член 23 точки 1, 2, 3 и 4, член 

24 и член 33, имаат право на надоместок на ли-
чен доход за време на привремената спреченост 
за работа поради болест, по,вреда, медицинско ис-
питуваше, доброволно давање на крв, ткиво и ор-
гани, негување на болен член на потесното семеј-
ство, неопходно придружување на болно лице 
упатено на преглед ири лекување во друго ме-
сто, изолираност заради спречување на . зараза, 
отсуство пора,ди бременост и породување (во на-
тамошниот текст: надоместок на личен доход). 

Надоместокот на личниот доход од став 1 на 
овој член припаѓа од првиот ден на опреченоста 
за работа и трае за целото време додека трае 
опреченоста, а се исплатува само за деновите за 
кои се остварува личен доход според прописите 
за работни односи. 

Член 45 
На корисникот од член 44 на овој закон не 

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

1) свесно ја предизвикал неспособноста за ра-
бота; 1 -

2) намерно го спречил оздравувањето, однос-
но оспособувањето за работа; 

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

4) за време на (привремената (спреченост за 
работа остварува личен доход, односно приходи 
за вршење на стопанска или друга дејност; 

5) неоправдано не се подложи, на определено 
лекување, освен ако за тоа не е потребна посеб-
на согласност предвидена со овој закон или дру-
ги (прописи и додека не постапи по дадените на-
лози. 

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

Член 46 
Корисниците^земјоделци имаат право -на на-

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

Висината на надоместокот од став 1 на овој 
член го утврдува општинската заедница за здрав-
ствена заштита. 

Член 47 
Основицата за надоместок на личниот доход 

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

Корисникот-работник од став 1 на овој член, 
ако во претходната година остварил личен доход 
за помалку од три календарски месеци, основица-
та за надоместок на личниот доход ќе му се ут-
врди од личниот доход остварен во тековната го-
дина. Ако корисникот-работник во тековната го-
дина не остварил личен доход, основицата за на-
доместок на личниот доход ќе му се утврди од 
аконтацијата на личниот доход утврдена со са-
моуправен општ акт на самоуправната организа-
ција и заедница во која е вработен. Корисниците-
работни луѓе кои немаат утврдена основица за 
плаќање на средства за здравствена заштита во 
претходната година, основицата за надоместок на 
личниот доход се утврдува од основицата за пла-
ќање на (средства за здравствена заштита во те-
ковната година. До утврдување на таквата осно-
вица ќе му се исплатува аконтација на надомес-
ток на личниот доход во висина' на загаранти-
раниот личен доход. 

Како личен доход к!ој се зема за утврдување 
на основицата за надоместок на личниот доход се 
смета личниот доход кој според прописите за пен-
зиското и инвалидското осигурување служи за ут-
врдување на пензиската основица. 

Член 48 
На корисникот работник кој е на боледување 

повеќе од една ,година основицата за надоместок 
на личниот доход му се зголемува сразмерно на 
просечниот пораст на личните доходи во органи-
зацијата во која работи, а за корисниците-работ-
ни луѓе порастот на основицата за плаќање на 
средства за здравствена заштита. 

Член 49 
Надоместокот на личниот доход се определу-

ва најмалку во висина од 70% од основицата за 
надоместок на личниот доход, но не помалку од 
износот на гарантираниот личен доход утврден со 
-закон. 

Член 50 
Надоместокот на личниот доход изнесува 100% 

од основицата на -надоместокот за време на при-
времена спреченост за работа, - (предизвикана со 
повреда на работа, со заболување - од професио-
нални болести, за време на отсуство поради бре-
меност и породување и за време давање на крв, 
ткиво и органи. 

Член 51 
Надоместокот на личниот доход може да се 

утврдува и поинаку, доколку тоа е предвидено со 
посебни прописи. 

Член 52 
Висината на надоместокот на личниот доход 

на корисниците-работници за првите 30 дена спре-
ченост за работа ја утврдува самоуправната орга-
низација ,и заедница во која се вработени, а над 
30 дена за корисниците -р аботници и корисниците -
работни луѓе општинската заедница за здравстве-
на заштита. 

Висината на надоместокот на личниот доход 
на работниците вработени ка ј работните луѓе (во 
натамошниот текст: работодавачи) за првите 30 де-
на спреченост за работа ја утврдува општинската 
заедница за здравствена заштита, согласно со ко-
лективниот договор за правата и обврските од ра-
ботен однос на работниците на работа ка ј рабо-

(тодавачите. . ' 

Член 53 
Надоместокот на личниот доход за време на 

привремена спреченост за работа за првите 30 де-
на го исплатува самоуправната организација и за-
едница, односно корисниците-работни луѓе за себе 
и за работниците вработени ка ј нив, а над 30 де-
на општинската заедница за здравствена заштита. 

Општинската заедница за здравствена зашти-
та то утврдува и исплатува надоместокот на лич-
ниот доход од првиот ден на спреченост за рабо-
та поради бременост и породување, нега на бол-
но дете до 3-годишна возраст, /според прописите 
за работни односи. 

Надоместокот на личниот доход од првиот ден 
на спреченост за работа го исплатува општинска-
та заедница и на работниците вработени во за-
штитните работилници и на корисниците-земјо-
делци за случаите утврдени во член 46 од овој 
закон. 

Општинската заедница за здравствена зашти-
та и самоуправните организации и заедници мо-
жат да се договорат исплатата на надоместокот 
на личниот доход што се обезбедува од средства-
та на општинската заедница за здравствена за-
штита да се врши во самоуправната организација 
и заедница во која е вработен корисникот-работ-
ник. 

Член 54 
Оценка за привремената спреченост за работа 

за првите 30 дена дава лекарот што го избрал ко-
рисникот-чработник, а над 30 дена лекарска ко-
мисија. 

Во заедницата за здравствена заштита се об-
разува лекарска комисија и комисија на лекари 
вештаци. Составот, надлежноста и начинот на ра-
ботата на комисиите, се утврдува со самоуправен 

,оошт акт на заедницата за здравствена заштита. 

Член 55 
Лекарот што дал оценка за привремена спре-

ченост за работа е должен по наполнети 30 дена 
непрекинато боледување да го упати болниот на 
преглед веднаш, а најдоцна во рок од три дена 
до надлежната лекарска комисија на заедницата 
за здравствена заштита. 

Оценката на лекарот од член 54 став 1 на овој 
закон за (привремената спреченост за работа е за-
должителна се додека лекарската комисија не ја. 
даде својата оценка. 

Член 56 
Во случај на подолго траење на привремената 

спреченост за работа, а најмногу две години не-
прекината спреченост за работа, болниот се упа-
тува на оценување на работната способност и ин-
валидност. 

Со самоуправна спогодба меѓу општинските 
заедници за здравствена заштита и Самоуправ-
ната интересна заедница на ,пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија се уредуваат 
меѓусебните односи во врска со упатувањето на 
работникот за оценување на работната способност 
и инвалидност. 

Член 57 
Корисниците-работници и корисниците-работ-

ни луѓе и членовите на нивните семејства при 
остварувањето на здравствената заштита имаат 
право на надоместоци на трошоците за превоз, и 
на дневните трошоци, како и на трошоците за за,-
коп и посмртна помош (во натамошниот текст: 
други парични надоместоци). 

Другите парични надоместоци од став 1 на овој 
член, како и условите, висината и начинот на ис-
платата гог утврдува и исплатува заедницата за 
здравствена заштита. 

Заедницата за здравствена заштита може да го 
прошири правото на надоместоците од став 1 на 
овој член и на други корисници на здравствената 
заштита. 
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4 
Образецот и форматот на здравствената леги-

тимација ги пропишува Републичката заедница за 
здравствена заштита. 

Член 64 
Заедниците за здравствена заштита водат еви-

денција за остварувањето на правата од здрав-
ствена заштита и на правата на надоместок на ли-
чен доход и други парични надоместоци. 

Евиденцијата од 'став 1 на овој член, обрасци-
те, како и начинот на нејзиното водење и корис-
тење ги утврдува Републичката заедница за здрав-
ствена заштита. 

Член 65 
Здравствената 'организација, во рамките на 

својата дејност, 'обезбедува услови за укажување 
на здравствена заштита. 

Здравствената организација е должна да обез-
беди услови за укажување на конт,инуирана итна 
медицинска помош во текот на 24 часа, а особено 
да ја одржува медицинската опрема во исправна 
состојба, да има лекови и санитетски материјални 
средства за укажување на итна медицинска по-
мош и да укаже таква помош.' 

Под итна медицинска помош, во смисла на 
овој закон, се смета помошта која е неопходна за 
да се отстрани непосредната опасност по животот. 

Здравствената организација која укажала ит-
на медицинска помош е должна, на корисникот 
кој има потреба да се упати во друга здравствена 
организација да му организира соодветен превоз 
и медицинско згрижување до приемот во здрав-
ствената организација во која се упатува. 

Здравствените работници, во рамките на свои-
те можности се должни да укажат итна медицин-
ска noMioni и надвор од работното време, без оглед 
дали од нив таа е побарана или не. 

За итна медицинска помош не смее однапред 
да се бара здравствена легитимација и упат. 

4. Права и должности во остварувањето на здрав-
ствената заштита 

Член 58 
Правата од здравствена заштита се оствару-

ваат под условите и на начин утврдени со овој 
закон, со самоуправните општи акти на заедни-
ците за здравствена заштита и на самоуправните 
организации и заедници, во согласност со овој 
закон. 

Член 59 
Здравствената заштита може да се остварува 

и независно од условите утврдени во смрдела на 
член 58 од овој закон, доколку корисниците на 
здравствената заштита ја платат разликата во це-
ната на здравствената услуга. 

Трошоците за користење на здравствената за-
штита надвор од подрачјето на заедницата за 

. здравствена заштита ги поднесува заедницата за 
здравствена заштита, кога корисникот е упатен 
од здравствената организација или лекарската ко-
мисија или е без упат коѓа е во прашање итен 
медицинска случај. 

Член 60 
Здравствената заштита може да се остварува 

и надвор од земјата.под условите и на начин ут-
врдени со самоуправна спогодба што ја склучу-
ваат општ,инските заедници за здравствена за-
штита во рамките на Републичката заедница за 
здравствена заштита. , . 

Член 61 
Заради остварување на примарната здравстве-

на заштита, како и заради оценување на работ-
ната способност за првите 30 дена на привремена-
та спреченост за работа, корисниците на здрав-
ствена заштита слободно избираат лекар и здрав-
ствена организација на подрачјето на соодветната 
заедница за здравствена заштита, најмалку за ед-
на година. 

' Член 62 
Членовите на семејствата на корисниците ос-

тваруваат здравствена заштита според самоуправ-
ните општи акти на заедницата за здравствена за-
штита надлежна според местото ,на живеење. 

Чле,н 63 
Правата од здравствена заштита можат да се 

остваруваат со стекнување својство на корисник 
на здравствена заштита и најдо-цна 30 дена п о 
престанувањето на тоа својство. 

'Својството на корисник го утврдува заедни-
цата за здравствена заштита врз основа на при-
јава што ја поднесува самоуправната организаци-
ја и заедница, работодавачот, 'корисниците-работ-
ни луѓе, ќорион,икот-земјоделец и други корисни-
ци на здравствена заштита, /како и органите и 
организациите за корисниците за кои обезбеду-
ваат средства на здравствена заштита според овој 
закон. 

За лицата на кои им се обезбедуваат задол-
жителни видови на здравствена заштита, а не-
маат својство на корисник на здравствена зашти-
та според овој закон, пријава поднесува општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
здравството. 

Ако пријавата од став 2 на овој член не се 
поднесе, 'корисникот на здравствена заштита мо-
же да бара од заедницата за здравствена зашти-
та со решение да му го утврди својството на ко-
рисник. 

Својството на корисник на здравствена зашти-
та се утврдува со издавање на здравствена леги-
тимација, што ја издава заедницата за здравстве-
на заштита. 

Член бб 
Здравствената организација во рамките на 

својата дејност е должна да го прими корисни-
кот на болничко лекување или да му обезбеди 
прием во друга здравствена организација, освен 
кога случајот не е итен или кога приемот по оцен-
ка на овластениот лекар не е потребен. 

Здравствената организација е должна на ко-
рисникот да му даде писмено образложение зо-
што не е примен на болничко лекување истиот 
ден без оглед дали тоа корисникот го побарал. 

Член? 67 
Лицата заболени од душевни болести, кои спо-

ред состојбата претставуваат опасност за нивниот 
живот и животот на граѓаните или материјални-
те добра, ќе се упатат на болничко лекување во 
соодветни здравствени организации. 

Ако таквите лица при упатувањето на леку-
вање даваат физички отпор, здравствениот работ-
ник ќе побара помош од надлежниот орган на уп-
равата за внатрешни раЈботи кој е должен да да-
де таква помош. 

Здравствената организација што го ,примила 
лицето од став 1 на овој член во рок од 24 часа 
е должна да ја утврди потребата од болничко ле-
кување и да /ги извести општинскиот суд и над-
лежниот 'Орган за старателство. 

Член 68 
Дри укажувањето на здравствената заштита, 

здравствените работници во здравствените орга-
низации ice грижат за корисниците на кои им се 
укажува здравствена заштита, го почитуваат нив-
ното достоинство, да се придржуваат на медицин-
ската етика и ја чуваат професионалната тајна. / 

Должноста за чување на професионалната тај -
на се однесува и на другите работници во здрав-
ствените и други организации на здружениот труд 
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кои користат (медицинска документација или на 
било кој начин во извршувањето на своите работ-
ни задачи ќе дојдат до податоци содржани во неа. 

Дри укажувањето на здравствената заштита, 
здравствените работници им даваат потребни ин-
формации за здравствената состојба и за резулта-
тите на преземените мерки во текот на лекува-
њето на болното лице, на членовите на потесното 
семејство, односно родителот или старателот. 

Член 69 
Хируршки интервенции се преземаат само со 

писмена согласност на болното лице, односно на 
родителот или старателот, ако тоа е малолетно 
или лишено од деловна способност. 

Во итни случаи кога е во опасност животот 
на болното лице или тоа се наоѓа во таква оо-

, стојба што не може само да одлучува, а поради 
итноста нема можност да се добие согласност од 
член на неговото потесно семејство, за малолетни 
и неспособни лица од родителот односно -старате-
лот, хируршки интервенции можат да се презе-
маат и без согласност, за што одлучуваат најмал-
ку два лекари специјалисти од соодветна хирур-
шка гранка на медицината. 

По исклучок, кога не може да се обезбедат 
најмалку два лекари од став 2 на овој член, од-
лука за хируршка интервенција донесува лекарот. 

Одлуките од ставовите 2 (и 3 од овој член се 
констатираат со записник. 

Член 70 
Корисникот има право во текот на лекување-

то во здравствената организација да бара конзи-
лијарен преглед или консултација на лекар што 
сам ќе го избере, ако станува збор за болест од 
потешка природа, ако е предложено да се подло-
жи на оперативен зафат или ако му се влоши 
здравствената состојба. 

Здравствената организација е должна барање-
то да го задоволи ако тоа е основано и доколку 
за тоа постојат услови. За основаноста на барање-
то и условите од став 2 на овој член одлучува 
работоводниот орган на здравствената организа-
ција по мислење на соодветниот стручен раково-
дител. 

Независно од барањето на корисникот, конзи-
лијарен преглед може да бара и лекарот што го 
лекува болниот. 

Член 71 
Кога корисникот не е задоволен од укажува-

њето или укажаната здравствена заштита, како 
и кога не е задоволен од односот на работникот 
на здравствената организација, може да поднесе 
пригов-ор до работоводниот орган на здравствена-
та организација. 

Приговорот се поднесува писмено или усно. 
Работоводниот орган на здравствената органи-

зација е должен во рок од пет дена да го разгле-
да приговорот и писмено да го извести подноси-
телот за фактите што ги утврдил како и за пре-
земените мерки. 

Доколку корисникот не е задоволен од пре-
земените мер,ки од работоводниот орган, има пра-
во на жалба до самоуправниот орган на здрав-
ствената организација. 

Член 72 
Кога работоводниот орган на здравствената 

'Организација утврди неправилности во укажува-
њето на здравствената заштита, должен е да пре-
земе мерки за отстранување на тие неправилно-
сти, во согласност со самоуправниот општ акт на 
здравствената организација, кога е тоа потребно 
може да образува и комисија за разгледување на 
одредениот случај. 

Член 73 
Ако во текот или по лекувањето настанат 

трајни последици, односно инвалидност, корисни-
кот има право да бара да се изврши проверка на 
стручната работа во поглед на здравствената за-
штита што му е укажана. 

Врз основа на образложено барање на корис-
никот, проверката во смисла на став 1 на овој 
член ја спроведува општинскиот, односно репуб-
личкиот орган на управата надлежен за работите 
на здравството, преку органите односно организа-
циите кои ќе бидат овластени да вршат надзор 
над стручната работа^ За исходот на извршената 
пр-оверка, надлежниот орган на управата го из-
вестува корисникот. 

Член 74 
Остварување на здравствена заштита во здрав-

ствените организации, -според одредбите на овој 
закон, покрај лицето на к-ое му е потребна здрав-
ствена заштита, има право да бара и родителот 
односно старателот, ако б-олното лице е малолет-
но или лишено од деловна способност, најблиски-
те сродници, самоуправната организација односно 
заедница, одн-осно синдикалната и друга заинте-
ресирана организација чиј член е лицето, како и 
заедницата за здравств-ена заштита. 

) 
Член 75 

За време на лекувањето и остварувањето на 
други видови здравствена заштита ,во здравстве-
ните организации, корисниците се должни да се 
придржуваат на одредбите на самоуправните оп-
шти акти на здравствените организации и упат-
ствата на здравствените работници. 

Здравствената организација може да го одбие 
натамошното лекување на корисникот кој со сво-
ето однесување ја попречува нејзината работа или 
го нарушува куќниот ред. Здравствената органи-
зација не може да го одбие односно прекине леку-
вањето, ако непосредно е загрозен животот илл 
здравјето на корисникот, ако се работи за заразна 
болест, душевна болест или за деца до 15-годишна 
в,озраст. 

Член 116 
Во случај кога корисникот кој се наоѓа ,на бол-

ничко лекуваше бара да го прекине натамошното 
лекување и покрај укажувањата на лекарот за 
можните посл-едици, должен е за тоа да даде пис-
мена изјава. 

Доколку корисникот од-став 1 на овој член од-
бие да даде писмена изјава, за тоа ќе се состави 
службена белешка во присуство на двајца сведоци. 

Член 77 
Во постапката за остварување на ,правата ут-

врдени со овој закон -се применуваат одредбите на 
Законот за општа управна постапка, ако со овој 
закон не е поинаку определено. 

За правата утврдени со овој закон решаваат 
органите определени со самоуправните општи акти 
на заедницата за здравствена заштита, односно на 
самоуправната организација и заедница. 

Во остварувањето на правата од здравств-ената 
заштита во заедницата за здравствена заштита, 
односно во самоуправната организација и заедница 
се обезбедува двостепеност во постапката. 

Член 78 
Барањето за остварување на ,право на надомес-

ток на личниот доход и другите (парични надомес-
тоци и помошти утврдени со о-вој закон и самоуп-
равните општи акти на заедниците за здравствена 
заштита и на самоуправните организац,ии и заед-
ници може да се поднесе во -рок од една година 
од денот на стасаноста на правото. 

Член 79 
Против конечното решение со кое е одлучено 

за правата утврдени со овој закон и -самоуправни" 



Стр. 162 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА (СРМ n 13 април 1983 

те општи акти на заедниците и самоуправните ор-
ганизации и заедници може да се поведе поста,пка 
пред судот на здружениот труд надлежен според 
седиштето на заедницата за здравствена заштита, 
односно самоуправната организација и заедница. 

Постапката пред судот на здружениот труд е 
итна. , I 

III. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗА ЗДРАВСТВАНА ЗАШТИТА 

Член 80 
Работниците во организациите на здружениот 

труд, во работните заедници и во другите самоуп-
равни организации и заедници и лицата' изедначе-
ни со корисниците — работници, земјоделци, ра-
ботните луѓе кои со личен труд и средства во соп-
ственост на граѓаните самостојно во) вид на зани-
мања вршат професионална дејност и другите ра-
ботни луѓе и граѓаните во месните заедници (во 
натамошниот текст: корисници) заедно со работни-
ците во здравствените организации (во натамош-
ниот текст: даватели) основаат самоуправни инте-
ресни заедници за здравствена заштита (заедници 
за здравствена заштита). 

Во заедниците за здравствена заштита корис-
ниците и давателите на услуги остваруваат слободна 
размена на трудот, здружуваат труд и средства и 
врз начелата на заемност и солидарност обезбеду-
ваат здравствена заштита, одлучуваат за видовите 
и обемот на правата од здравствена заштита, одлу-
чуваат за политиката на развојот на здравствената 
дејност и на здравствените организации и оства-
руваат други лични и заеднички потреби и ин-
тереси од здравствената заштита. 

Заедниците за здравствена заштита се основаат 
со самоуправна спогодба за основање. 

Член 81 
Со самоуправната спогодба за основање на за-

едницата за здравствена заштита особено се уре-
дуваат:1 

— работите од заеднички интерес за членови-
те на заедницата, начинот на одлучување за тие 
работи, делокругот, овластувањата и одговорноста 
на собранието и другите органи на заедницата, пра-
вата, должностите и одговорноста на делегатите во 
заедницата; 

— потребите од здравствена заштита што се 
задоволуваат во односи на слободна размена на 
трудот непосредно или во заедницата и преку неа; 

— изворите на средствата и начинот на нивно-
то здружување за потребите што ќе се задоволуваат 
во заедницата, за унапредување на материјалната 
основа на здравствената заштита, како и начинот 
на утврдување на висината на потребните сред-
ства; 

— начинот на остварувањето на самоуправната 
контрола и информирањето на членовите на заед-
ницата за нејзината работа; 

— начинот на донесувањето, измените и допол-
нувањата на статутот и другите самоуправни опш-
ти акти на заедницата и прашањата што со нив се 
уредуваат и 

— други прашања од заеднички интерес за чле-
новите на заедницата. 

Член 82 
Заедница за здравствена заштита се основа за 

подрачје на една или повеќе соседни општини 
(општинска заедница). Корисниците и давателите 
во општинската заедница ги усогласуваат и обез-
бедуваат заедничките потреби и интереси од здрав-
ствена заштита во општината и создаваат услови 
за задоволување на тие потреби и интереси со сло-
бодна размена на трудот во рамките на заедницата 
и преку неа. 

Кога општинска заедница се основа за под-
рачје на две или повеќе соседни општини за под-
рачјето на општините за кои таа е основана, се ос-
новаат основни заедници како делови на општин-
ската, заедница. ѕ 

Член 83 
Заради што понепосредно остварување на свои-

те самоуправни права и интереси работниците и, 
другите работни луѓе и граѓаните во самоуправните 
организации и заедници имаат право во општинска-
та заедница, под условите утврдени со самоуправ-
ната спогодба за основање на општинска заедница 
или со нејзиниот . статут, да се организираат во 
основна заедница или единица. за подрачјето на 
една или повеќе месни заедници за една или по-
веќе организации на здружениот труд, или за ос-
тварување на определени заеднички интереси и 
во таа основна заедница односно единица да оства-
руваат определени свои самоуправни права и ин-
тереси. 

Член 84 
Со самоуправна спогодба за основање на оп-

штинската заедница се уредува и: 
—подрачјето за кое се основа заедницата; 
— потребите од здравствена заштита и усогла-

сување на плановите за работа и развој на здрав-
ствената дејност; , ' 

— единствена ниво, обемот на правата и ус-
ловите за обезбедување и остварување на здрав-
ствената заштита, како и начинот на изедначување 
на условите за обезбедување на здравствена заш-
тита; 

— начинот на остварување на здравствената 
заштита; 

— условите за организирање основни заедници 
и единици и правата и интересите кои се оства-
руваат во нив; 

. — начинот на остварување и организирање на 
општонародната одбрана и општествената самоза-
штита и 

— други прашала од заеднички интерес за 
основачите. ^ 

Член 85 
Општинските заедници од подрачјето за кое 

е организиран здравствен регион можат да се здру-
жат во регионална самоуправна интересна заедни-
ца за здравствена заштита (регионална заедница). 

Во регионалната заедница, врз принципите на 
заемност и солидарност, се остваруваат заедничките 
потреби и интереси утврдени со самоуправната 
спогодба за здружување во регионална заедница. 

Член 86 
Со самоуправната спогодба за здружување во 

регионална заедница особено се утврдуваат: 
— заедничките основи за развој на здравстве-

ната заштита, посебно за изградба и опремување 
на здравствените организации и обезбедување на 
кадрк од заеднички интерес; 

— условите за обезбедување на поизедначено 
ниво на здравствена заштита, врз принципите на 
заемност и солидарност; 

— материјалните и други претпоставки за рам-
номерен и поусоглаеен развој на здравствените ор-
ганизации и дејности од заеднички интерес за 
здравствениот регион; 

— начинот на користење на специјалистичко-
консултативната и болничката здравствена зашти-
та на подрачјето на здравствениот регион и надвор 
од него; 

— начинот на остварување на други заеднич-
ки интереси и потреби за здравствениот регион. 

Член 87 
Општинските заедници со самоуправна спогод-

ба се здружуваат во Републичка самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита (Репуб-
личка заедница). 
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Во Републичката заедница врз принципите на 
заемност и (солидарност се остваруваат пошироките 
заеднички потреби и интереси утврдени со овој 
закон и со самоуправната спогодба за здружување 
во Републичк,ата заедница. 

Член 88 
Во Републичката заедница се обезбедуваат ус-

лови за поширока солидарност во остварувањето 
на задолжителните видови на 'здравствената заш-
тита, како и за здравствена заштита во случај на 
масов,ни епидемии, елементарни непогоди, колек-
тивни несреќи на работа и други слични поголеми 
ризици и за изградба и опремување на здравстве-
ни објекти од општ интерес за Републиката. 

Покрај потребите од став 1 на овој член, во 
Републичката заедница се обезбедуваат услови осо-
бено и за: 

— заеднички основи за развој ,на здравствената 
заштита на ниво на Републиката; 

— остварување и спроведување на програмите 
за здравствена заштита од интерес за Републи-
ката; 

— унапредување на крводарителството; 
—. усогласен развој на мрежата на здравстве-

ните организации во Републиката; 
— научно-истражувачка работа во областа на 

здравството; 
— спроведување на меѓународните договори и 

спогодби што се однесуваат на обезбедување на 
здравствена заштита; 

'— утврдување на единствени критериуми за 
учество на корисниците при остварувањето на зд-
равс,твената заштита (партиципација); 

— утврдување на стандарди и нормативи во 
областа на здравството; 

— утврдување на категоризација на здравстве-
ните организации; 

— утв,рдување индикации за протези, ортопед-
ски и други помагала; 

— утврдување на (Деловите, начинот и постап-
ката за користење на здравствената заштита во 
странство; 

— утврдување на начинот на водење на еви-
денцијата и статистиката во областа на здравстве-
ната заштита утврдени со закон, како и утврдува-
ње на програмата за дополнителни статистички ис-

, тражувања во областа на Здравството и 
— вршење на други работи што општинските 

заедници за здравствена заштита ќе ги пренесат 
на Републичката заедница. 

Член 89 
Заедниците за здравствена заштита соработу-

ваат меѓусебно и со другите 'самоуправни интерес-
ни заедници, а особено со заедниците за обра-
зование, општествена заштита на децата, социјална 
заштита, вработување, пензиско и инвалидско оси-
гурување, научни дејности, ^тановање и физичка 
култура заради усогласување на плановите и за 
договарање на заедничките задачи и цели. 

Член 90 
Со работите на заедницата управува собрание-

то на заедницата. 
Собранието се состои од собор на корисници и 

собор на даватели на здравствени услуги. 
Ако во заедницата за здравствена заштита по-

себно се искажуваат средствата за здравствена за-
штита на корисниците-работници и корисниците^ 
земјоделци, во собранието на заедницата постојат 
два собори на корисниците на здравствени ус-
луги. 

Со статутот на заедницата се обезбедува сраз-
мерна застапеност на делегатите на одделни кате-
гории корисници во соборот на корисниците. 

Член 91 
Собранието на заедницата за здравствена заш-

тита има колегијален извршен орган (извршен од-
бор), чии членови се избираат од редот на делега-
тите на собранието. 

IV. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ 

1. Планирање на здравствената заштита 

Член 92 
Работниците, другите работни луѓе и граѓаните 

своите Лични и заеднички потреби од здравстве-
ната заштита, како и материјалните можности за 
обезбедување на тие потреби ги планираат со дол-
горочни и среднорочни планови и со годишни про-
грами за работа и развој на самоуправните орга-
низации и заедници и во заедниците за здравстве-
на заштита. 

Самоуправните организации и заедници од став 
1 на овој член своите планови и програми за обез-
бедување на здравствена заштита меѓусебно ги 
усогласуваат. 

При планирањето и програмирањето на здрав-
ствената заштита се тргнува од научните сознани-
ја и оценките за тековните и развојните потреби и 
материјалните можности. 

Член 93 
v Со планирањето на здравствената заштита се 

обезбедува особено: 
— задоволување на заедничките интереси и по-

треби од здравствена заштита во самоуправните 
организации и заедници, во заедниците за здрав-
ствена заштита и преку нив; 

— вид, обем и начин на задоволување на заед-
ничките потреби и приоритети во задоволувањето 
на тие потреби; 

— рамномерност во развојот на здравствената 
заштита; 

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

— меѓусебно поврзување во општествената ре-
продукција; 

— заемност и солидарност во остварувањето на 
развојот на здравствената заштита, особено во сто-
пански недоволно развиените општини, ридско-пла-
нинските и пограничните подрачја. 

Член 94 . 
Среднорочните планови ,на самоуправните орга-

низации и заедници и заедниците за здравствена 
заштита се донесуваат врз основа на претходно 
склучени една или повеќе самоуправни спогод-
би за основите на тие планови. 

Здравствените организации склучуваат самоуп-
равни спогодби за основите на планот, односно 
го донесуваат планот, под условите и на начин 
со кои се обезбедува остварување на посебниот 
општествен интерес. j 

Член 95 
Самоуправната спогодба за основите на планот, 

здравствените организации ја склучуваат со заин-
тересираните самоуправ-ни организации и заедници, 
заедниците за здравствена заштита, месните заед-
ници, општествено-политичките заедници со кои 
се поврзани со интересите на здружувањето и за-
емната соработка во остварувањето на доходот или 
со остварувањето на други лични и заеднички ин-
тереси и потреби, придржувајќи се кон обврските 
што ги презеле со договорите за основите на пла-
новите на општествено-политичките заед,ници, како 
и кон обврските кои произлегуваат од прописите 
и мерките на надлежните органи на тие заедници. 

Член 96 
Самоуправната спогодба за основите на планот 

на општинската заедница ја склучуваат работни-
ците во самоуправните организации и заедници, 
работните луѓе кои самостојно вршат дејност со 
личен труд и средства во сопственост на граѓани-
те и работните луѓе кои со личен труд самостојно 
во вид на занимање вршат уметничка или друга 
културна, адвокатска или друга професионална деј-
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ност преку соодветни облици на здружување, ко-
рисниците на пензии преку основните заедници 
на пензиското и инвалидското осигуруваше,, ,при-
времено невработените лица преку заедниците за 
вработување, земјоделците здружени во заедници 
на земјоделците во рамките на месните заедници 
и работните луѓе и граѓаните во месните заедници. 

Во склучувањето на самоуправната спогодба од 
став 1 на овој член учествува и извршниот совет 
на собранието на општината. 

Член 97 
Самоуправната спогодба за основите на плашт 

на општинската заедница особено содржи: 
— вид и обем на здравствена заштита и обез-

бедување средства во односи на слободна размена 
на трудот; 

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

— приоритети во задоволувањето на потребите; 
— вид и квалитет на услугите; 
— вид и обем на правата на надоместок на 

личен доход и други парични надоместоци за кои 
се здружуваат средства во заедницата; 

— ниво на здравс,твена заштита што треба да 
се постигне во планскиот период; 

— обем на здравствената заштита и средства-
та што се здружуваат за поширока солидарност 
во регионалната, односно Републичката заедница; 

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

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

— обезбедување на услови за спроведување на 
задачите и активностите во општонародната одбра-
на и општествената самозаштита. 

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој 
член се утврдува и видот и обемот на здравстве-
ната заштита и средствата што во односи на не-
посредна слободна размена на трудот ги оствару-
ваат работниците во самоуправните организации 
и заедници заради определување на нивните об-
врски во рамките на општинските заедници. 

Член 98 
Самоуправната спогодба за основите на пла-

нот на регионалната заедница ја склучуваат оп-
штинските заедници од подрачјето на регионалната 
заедница. 

Самоуправната спогодба за основите на планот 
на регионалната заедница содржи обем и средства 
за здравствена заштита што се утврдени во само-
управните спогодби за основите на плановите на 
општинските заедници. 

Член 99 
Самоуправната спогодба за основите на пла-

нот на Републичката заедница ја склучуваат оп-
штинските заедници и Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Самоуправната спогодба за основите на пла-
нот на Репуб,личката заедница особено содржи: 

— основни правци на развојот на здравстве-
ната заштита во Републиката; 

— усогласување на развојот на мрежата на 
здравствените организации и потребите од струч-
ни кадри; 

— рамномерен развој на здравствената заш-
тита; 

— обезбедување на потребните средства врз по-
широка солидарност за остварување на задолжи-
телните видови на здравствена заштита; 

— обезбедување на средства за развојот на 
здравствената заштита врз солидарна основа, осо-
бено во стопански недоволно развиените општини, 
ридско-планинските и пограничните подрачја; 

— обезбедување на средства за здравствена за-
штита врз солидарна основа во случај на поголеми 
ризици; 

— обезбедување на средства врз солидарна ос-
нова за изградба и опремување на здравствени об-
јекти од општ интерес за Републиката; 

— спроведување на посебни програми за здрав-
ствена заштита од општ интерес за Републиката: 

— услови и начиет на остварување на здравст-
вената заштита во странство; 

— услови за извршување на други заеднички 
потреби и интереси утврдени со овој закон и са-
моуправната спогодба за здружување во Репуб-
личката заедница; 

— мерки за остварување на планот. 

2. Обезбедување средства за здравствена заштита 

Член 100 
Средствата за задоволување на потребите за 

здравствена заштита и за остварување на правата 
на надоместок на личен доход и други парични 
надоместоци врз начелата на заемност и солидар-
ност ги обезбедуваат работниците, другите работни 
луѓе во согласност со овој закон и со самоуправни-
те општи акти на заедниците за здравствена заш-
тита и на самоуправните организации и заедници. 

За задоволување на одделни потреби од здрав-
ствена заштита за ^кои со овој или друг закон 
односно со одлука на собранието на општината 
заснована на закон, е утврдена обврска за учество 
во финансира,њето на тие потреби, олштествено-
политичките заедници обезбедуваат средства во 
своите буџети. 

. Член liOl 
Работниците и другите работни луѓе издвоју-

ваат и здружуваат средства за: 
— здравствени услуги, односно програми за 

здравствена заштита што се оства,руваат во односи 
на непосредна слободна размена на трудот; 

— обезбедување здравствена заштита што се 
остварува во односи на слободна размена на тру-
дот во заедницата за здравствена заштита и пре-
ку неа; 

— надоместок на личен доход и други парични 
надоместоци утврдени со овој закон и со самоуп-
равните општи акти на општинските заедници и 
на самоуправните организации и заедници; 

— изв,ршување на преземените обврски за здру-
жување на средствата за остварување на здрав-
ствена заштита врз основа на поширока соли-
дарност: 

Член 1'02 
За унапредување и проширување на матери-

јалната основа на трудот на здравствените орга-
низации се обезбедуваат средства со: 

— насочување на дел од доходот на здравстве-
ните организации; 

1 — издвој,ување на средства од заедниците з^ 
здравствена заштита; 

— наменско здружување на (средства од само-
управните организации и заедници; 

— наменско насочување на средства од општес-
твеново литичките заедници; 

— наменски определен дел на средства во це-
ната на услугите; 

— самопридонеси, кредити и други извори на 
средства. 

Член 103 
Средства за здравствена заштита работниците 

и другите работни луѓе обезбедуваат од личниот 
доход и од доходот на самоуправните организации 
и заедници што остваруваат доход. 

Со средствата од доходот на самоуправните ор-
ганизации и заедници се обезбедува: здравствена 
заштита на работниците што се остварува во одно-
си на непосредна слободна размена на трудот, 
здавствена заштита и други права во случај на 
повреда на работа и заболување од професионални 
болести и дел на средства за унапредување и про-
ширување на материјалната основа на трудот во 
здравствените организации. 
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Средства за здравствена заштита, земјоделците 
обезбедуваат од личниот доход од вршење на зем-
јоделска дејност. 

Член 104 
Работниците и другите работни луѓе средства-

та за здравствена заштита ти обезбедуваат во сог-
ласност со самоуправната спогодба за основите 
на планот на општинските и Републичката заед-
ница. 

Обемот на средствата за здравствена заштита 
по одделни години се утврдува со годишните про-
грами за работа и развој на заедниците за здрав-
ствена заштита. 

Член 105 
Врз основа на програмите за работа и развој на 

општинските заедници, работниците и другите ра-
ботни луѓе, врз самоуправна основа во рамките на 
заедницата за здравствена заштита ги утврдуваат 
висината и начинот на здружување на средствата во 
таа заедница. 

Член 106 
Земјоделците обезбедуваат средства за здрав-

ствена заштита со придонес од личниот доход. 
Основицата за пресметување на придонесот од 

став 1 на овој член за-земјоделците кои имаат соп-
ствено земјиште претставува катастарскиот при-
ход, а за земјоделците кои земаат земја под наем 
и за лицата кои се занимаваат со риболов или сто-
чарство ја утврдува општинската заедница во 
согласност со собранието на општината. 

Висината на придонесот за здравствена зашти-
та на земјоделците ја утврдува собранието на оп-
штинската заедница, во согласност со собранието 
на општината. 

Член КУН 
Пресметување и наплатување на /средствата за 

здравствена заштита за работните луѓе и за зем-
јоделците врши органот за приходи на општината. 

За пресметувањето, 'уплатувањето, застаренос-
та, отпишувањето и присилната наплата на сред-
ствата за здравствена заштита, како и за казне-
ните одредби се применува Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 108 
Работниците вработени во странство на кои не 

им е обезбедена здравствена заштита од странски 
носители на осигурување, како и лицата во рабо-
тен однос кај странските работодавачи или во ме-
ѓународните мисии на територијата на Републиката, 
за себе и за членовите на нивните семејства од 
својот личен доход обезбедуваат и здружуваат 
средства за здравствена заштита во општинската 
заедница. 

Средства за -здравствена заштита на странските 
државјани и лицата без државјанство вработени 
во странски фирми кои изведуваат работи според 
меѓународни спогодби на територијата на Републи-
ката, како и странските државјани' на школување 
и стручно усовршување на територијата на Репуб-
ликата, доколку со меѓународни договори поинаку 
не е регулирано, обезбедуваат самите корисници. 

Член 109 
Југословенските државјани корисници на пен-

зии или инвалиднини од странски носители на оси-
гурување, ако со меѓународен договор поинаку не 
е определено, (средства за здравствена заштита обез-
бедуваат сами во висина и на начин утврден со 
самоуправен општ акт на општинската заедница. 

Член 110 
За лицата на стручно усовршување или шко-

лување од член 26 точка 2 и 3 на овој закон кои 
го прекинале работниот однос, средства за 'здрав-
ствена заштита обезбедуваат организациите, однос-
но заедниците што им исплатуваат надоместок, од-
носно стипендија. 

Член 111 
За лицата од член 26 став 1 точки 4, 5 и 6 на 

овој закон средства за здравствена заштита обез-

бедуваат -општествено-политичките заедници и само-
управните интересни заедници утврдени со про-
писите со кои се обезбедува здравствена заштита 
за тие лица. 

Член 112 
Средства за з,дравствена заштита обезбедува-

ат за: 
1) корисниците о:д член 27 точки 1 ,и 2 и члега 

28 точки 2 и 3 — инвеститорот или организацијата 
која ги упатила на младинска и друга јавна ра-
ботна акција; 

2) корисниците од член 27 точка 3 и член 28 
точка 4 -органот што ја организирал таа обука, 
односно таа активност; 

3) корисниците -од член 27 точка 4 и член 28 
точка 7 — Сојузот на организациите на физичка 
култура на Македонија; 

4) корисниците од член 27 точка 5— органот од-
носно организацијата што ги организирала тие ак-
тивности; 

5) корисниците од член 27 точка 6 — надлеж-
ната заедница на пензиското и (инвалидското оси-
гурување; 

6) корисниците од член 28 точка 1 — надлеж-
ната самоуправна интересна заедница за образо-
вание; 

7) корисниците од член 28 точки 5 и 10 — ис-
платителот на личниот доход, односно надоместо-
кот; 

8) корисниците од член 28 точка 6 — надлеж-
ната заедница за вработување; 

' 9) корисниците од член 28 точка 8 — органот 
односно организацијата која организирала пружа-
ње на таква помош; 

10) корисниците од член 28 точка 9 — надлеж-
ниот орган; 

11) корисниците од член 28 точка 11 — орга-
низацијата, односно заедницата што го организи-
рала натпреварот; 

Член 113 
Средства за задолжителните видови на здрав-

ствена заштита од член 40 на овој закон, за лица-
та кои немаат својство на корисници на здравстве-
на заштита, во смисла на овој закон, обезбедува 
општината ,на чие подрачје имаат живеалиште, а 
за лицата со непознато живеалиште средства обез-
бедува Републиката. ( 

Член 114 
Средства за здравствена заштита на корисници, 

те од член 25 на -овој закон се обезбедуваат во 
Републичкиот буџет, и тоа за: 

— корисниците на кои им се обезбедуваат само 
задолжителните видови на здравствена заштита со 
овој закон, разликата од просечните трошоци за 
задолжителните видови на здравствена заштита од 
вкупните трошоци за здравствена заштита по ко-
рисник — работник за подрачјето на општинската 
заедница и 

— корисниците од член 35 на овој закон, раз-
ликата на просечните трошоци за здравствена заш-
тита по корисник — земјоделец до просечните тро-
шоци за здравствена заштита по корисник — ра-
ботник за подрачј-ето на општинската заедница. 

Член 115 
Средства за Здравствена заштита на лицата 

од член 38 на овој закон обезбедуваат самите 
лица. 

Средства за здравствена заштита на лицата од 
став 1 на овој член можат да обезбедат и општес-
твено-политичките заедници, односно самоуправ-
ните интересни заедници. 

Член 116 
Средства за здравствена заштита можат да 

се обезбедуваат и со учество на корисниците при 
користењето на здравствена заштита во"4 цената 
на одделни видови здравствени услуги, како и np7'i 
набавка на ортопедски помагала, протетички сред-
ства и лекови, 
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Учеството на корисниците од став 1 на овој члее 
се утврдува ico самоуправен општ, акт на општин-
ските заедници, врз основа на единствените кри- . 
териуми што се утврдуваат во Републичката заед-
ница, водејќи притоа сметка воведувањето, однос-
но висината на учеството да не ги Одвраќа граѓа-
ните од користењето на здравствена ,заштита. 

Член. 117 
Средства за здравствена заштита за која со 

самоуправна спогодба е утврдено дека ќе се оства-
рува во регионалната заедница, се обезбедуваат со 
здружување на дел од средствата на општинските 
заедници од подрачјето на регионалната заедница. 

Член 118 
За солидарно остварување на задолж,ителните 

видови на здравствената заштита, за кои во опш-
тинските заедници со примена на единствени кри-
териуми на оптоварување не можат целосно да се 
обезбедат потребните сред,ства, работниците и дру-
гите работни луѓе обезбедуваат средства со при-
донес од личниот доход во Републичката заедница. 

Висината и начинот на обезбедувањето на сред-
ствата од став 1 на овој член ги утврдува Собра-
нието на Републичката заедница за секоја година 
одделно во согласност со Собранието на1 Соција-
листичка Република Македонија. 

Средства за солидарно задоволување на дру-
гите заеднички потреби од член 88 на овој закон 
обезбедуваат општинските заедници со здружува-
ње на средства во Републичката заедница. 

Член 119 
Ако во заедницата за здравствена заштита не 

се постигне согласност за обезбедување на средства 
за задоволување на правата утврдени со овој. закон 
(член 39 ставо-ви 1, 2 и 4), како и за правата што 
самостојно ги утврдува заедницата (член 39 точка 
3), а од кои битно зависи остварувањето на здрав-
ствената заштита, собранието на соодветната опш-
тественочполитичка заедница ќе ја предупреди за-
едницата за здравствената заштита и ќе утврди 
рок' во кој треба да се постигне таа согласност. 

Ако не се постигне согласност до утврдениот 
рок, собранието на соодветната општествено-поли-
тичка заедница ќе донесе одлука со која до пос-

' тигнувањето на согласноста ќе ги утврди обврските 
за обезбедување на средства за здравствена зашти-
та од став 1 на овој член. 

Член 120 
За мерките на здравствена заштита што ги 

пропишуваат општествено-политичките заедници за 
кои не можат да се обезбедат средства во заедни-
ците за здравствена заштита^ средства обезбедува 
општествено-политичката. заедница што ги пропи-
шала мерките. . 

3. Остварување на слободна размена на трудот 
Член 121 

Корисниците на правата од здравствената заш-
тита своите потреби од здравствена заштита ги 
задоволуваат во Односи на слободна размена на 
трудот со работниците во здравствените органи-
зации. 

Предмет на слободната размена на трудот се 
здравствените услуги утврдени со програмите за 
здравствена заштита, односно поединечните здрав-
ствени услуги што ги вршат здравствените органи-
зации. 

Член 122' 
Работниците во здравствените организации сте-

кнуваат доход со непосредна слободна размена на 
трудот со работниците и другите работни луѓе во 
самоуправните организации и заедници" за кои вр-
шат здравствени услуги, како и со слободна раз-
мена на трудот во заедниците за здравствена заш-
тита и преку нив. 

Здравствените организации стекнуваат доход и 
од вкупниот приход што го остваруваат со вр-
.шење на други услуги во врска со остварувањето 
на својата дејност. 

Член 12i3 
Доходот што здравствените организации го стек-

нуваат со слободната размена на трудот се оства-
рува преку вкупниот приход, кој се искажува пре-
ку цената на здравствените услуги, односно прог-
рамата з,а здравствена заштита или дејност. 

Во цената на услугите од став 1 на овој член 
се обезбедуваат средства за материјални трошоци, 
амортизација, лични доходи, средства за задоволу-
вање на заедничките потреби, законски и договор-
ни обврски, средства за резерви и дел за унапреду-
вање и проширување ^ на материјалната основа на 
трудот. 

Средствата за унапредување и ,проширување 
на материјалната основа на трудот се наменски и 
се користат во согласност со овој закон и со дого-
ворите и спогодбите за основите на плановите и 
другите општи акти на самоуправните организации 
и заедници. 

Средствата се обезбедуваат врз начелото за ед-
наква општествена положба на работниците во 
здравствените организации со работниците во ма-
теријалното производство и другите дејности со кои 
остваруваат односи на (слобод,на размена на тру-
дот. 

Член 124 
Здравствените организации што вршат здрав-

ствени услуги на работниците во одделни самоуп-
равни организации и заедници во односи на непос-
редна слободна размена на трудот, овие Односи ги 
уредуваат со склучување на спогодби односно до-
говори. 

Со спогодбите односно договорите од став 1 на 
овој член особено се утврдуваат видот, обемот, ква-
литетот на услугите и потребните средства. 

Член 125 
Врз обнова на мерилата и критериумите утвр-

дени во самоуправните спогодби за основите на 
планот и на програмата за работа и развој на 
заедницата за здравствена заштита, секоја здрав-
ствена организација која остварува доход со сло-
бодна размена на трудот во рамките на таа заед-
ница, склучува договор со заедницата за здравс-
твена заштита. 

Договорот од став 1 на овој член се склучува 
за секоја календарска година до крајот на јануари 
за тековната година. 

Член 126 
За споровите што ќе настанат во текот на до-

,говарањето меѓу здравствените организации и оп-
штинските заедници решава арбитражна коми-
сија. 

Арбитражната комисија е составена од пет 
члена, од кои претседателот и два члена и нив-
ните заменици ги именува за време од 4 години 
собранието на општината, а по еден член делеги-
раат здравствените организации кои учествуваат 
во спорот и општинските заедници. 

Член 127 
Арбитражната комисија е должна спорното 

прашање да го реши најдоцна во рок од 30 дена 
^ од денот на поднесување на барањето. 

Одлуката на арбитражната комисија е конеч-. 
на и задолжителна за странките. 

Член 128 
Начинот на работа на арбитражната коми-

сија поблиску се уредува со самоуправен општ 
акт на општинската заедница за здравствен^ заш-
тита. , , 

Член 129 
Општинските заедници во рамките на Репуб-

личката заедница можат да склучат самоуправна 
спогодба за усогласување на цените на здравст-
ве,ните услуги за корисниците на здравствената 
заштита од подрачјето на други заедници за "зд-
равствена заштита. 
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V. ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Основање и престанок 

Член 130 
За спроведување на примарната, специјалис-

тичко-консултативната и болничката здравствена 
заштита се основаат здравствени работни органи-
зации. 

Член 131 
Здравствена работна организација можат да 

основаат заедниците за здравствена заштита, мес-
ните заедници, организациите на здружениот труд 
и други самоуправни организации и заедници и 
општествено-политичките заедници. 

Здравствена работна организација не можат да 
ос,новаат работните луѓе и граѓанските' правни 
лица. 

Член 132 
Здравствената работна организација се основа 

и може да ја проширува својата дејност во сог-
ласност со планот на општинската заедница за 
здравствена' заштита. 

Здравствената работна организација што врши 
работи од општ интерес за Републиката се основа 
и може да ја проширува својата дејност во сог-
ласност со планот на Републичката заедница за 
здравствена заштита. 

Член 133 
Здравствената работна организација се основа 

и. може да ја ,проширува својата дејност, ако се 
обезбедени градежни објекти, стручни кадри, ме-
дицинска опрема, средства и други услови за вр-
ш е њ а н а нејзините дејности, утврдени со закон и 
прописи донесени врз основа на закон. 

Условите за почнување со работа на здрав-
ствените работ.ни организации во однос на прос-
торот, опремата и кадрите поблиску ги пропишува 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Член 134 
Здравствената работна организација може да 

почне со работа кога општинскиот орган ,на Уп-
равата надлежен за работите на здравството ќе ут-
врди дека се исполнети условите за укажување на 
здравствена заштита пропишани со овој закон и 
другите прописи.' 

Здравствената работ,на организација која вр-
ши работи од општ интерес за Републиката може 
да почне со работа кога претседателот на Репуб-
личкиот комитет за здравство и социјална полити-
ка ќе утврди дека се исполнети условите за ука-
жување на здравствена заштита пропишани со 
овој закон и другите прописи. 

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член се 
применуваат и во случај ,На проширување на деј-
носта на здравствената работна организација, ка-
ко и во однос на исполнувањето на условите за 
укажување на здравствена заштита од организа-
циите на здружениот труд кои вршат друга ос-
новна дејност. 

Член 135 
Здравствената организација (престанува ако не 

ги исполнува условите пропиша,ни со овој закон 
и другите прописи или ако престанала потребата 
за вршење на нејзината дејност. 

Оценка дека престанала потребата за вршења 
на дејноста на здравствената организација даваат 
основачот, заедницата за здравствена заштита и 
собранието на општествено-политичката заедница. 
Ако еден од ,нив не даде оценка дека престанала 
потребата за вршење на дејноста на здравствената 
организација, се смета дека не е дадена оценката 
за престанување на потребата за вршење на деј-
носта. 

2. Видови на здравствени организации 
Член 136 

За спроведување на здравствената заштита се 
основаат, односно се организираат следниве видо-
ви на здравствени организации: здравствена ста-

ница, здравстве,н дом', општа и специјална болни-
ца, медицински центар, завод, институту завод за 
здравствена заштита, клиника, аптека и природно 
лекувалиште. 

Член 137 
Здравствена^ станица обезбедува здравствена 

заштита за работниците, другите работни луѓе и 
граѓа,ните за подрачје на една или повеќе месни 
заедници, однбсно за една или повеќе организа-
ции на здружениот труд. 

Здравствена станица во месна заедница спро-
ведува здравствена заштита ако се исполнети ус-
ловите за вршење најмалку на дејностите: општа 
медицина со итна медицинска помош и домашно 
лекување, диспанзврските дејности за заштита на 
децата, младината и же,ните, потронажна, стома-
толошка, епидемиолошка, лабораториска за обез-
бедување со лекови и санитетски материјални сред-
ства и здрав стбено-статистичка. 

Здравствена станица во организација на здру-
жениот труд, спроведува здравствена заштита ако 
се исполнети најмалку условите за вршење на 
диспанзерската дејност за заштита на работни-
ците, стоматолошка, лабораториска, санитарно-хи-
гиенска, за обезбедување со лекови и санитетски 
материјални Средства и здрав ствено-статистичка 
деј,ност. 

Член 138 
Здравствен дом спроведува здравствена заш-

тита, ако се исполнети условите за вршење на деј-
ностите: општа медицина со итна медицинска по-
мош и домашно лекување; диспанзерските дејнос-
ти за заштита на децата, младината, работниците 
и жените со породување со стручна помош, пат-
ронажна, стоматолошка, санитарно-хигиенска, епи-
демиолошка, лабораториска, радиолошко-дијагнос-
тичка дејност, обезбедување со лекови и санитет-
ски материјални средства и деј,носта на социјал-
на медицина. i 

Здравствен дом може да врши и други специ-
јалистичко-консултативни и диспаноерски дејнос-
ти, доколку ги исполнува условите за тие дејности. 

Здравствен дом не може да врши болничка 
дејност. 1 

По исклучок на став 3 од овој член здравст-
вениот^ дом може да има најмногу 30 кревети за 
прифаќање на ургентни случаи до нивното смес-
тување во соодветна здравствена организација, ка-
ко и за породување со стручна помош, доколку 
на подрачјето на општината нема општа болница. 

Член 139 
Општа болница спроведува здравствена заш-

тита ако се исполнети условите за вршење на бол-
/ ничка и: отецијалистичко-консултативна Тајност 
за внатрешни, детски и хируршки болести, гине-
кологија и акушерство, анестезија и реанимација 
и услови за вршење на лабораториска дејност, ра-
дио лошко-дијагностичка дејност, дејност за обез-
бедување со лекови и санитетски материјални 
средства, обезбедување со крв и крвни деривати, 
здравствена-статистичка дејност, услови за обдук-
ција и биопсија, како и обезбедување услови за 
сместување, ',нега и исхрана на болните. 

Општата болница не е должна да врши дел 
од дејностите од став 1 на овој член, доколку во 
седиштето на болницата постои здравствена орга-
низација која ги врши тие дејности. 

Општата болница надвор од своето седиште 
може да има свои болнички одделенија, доколку 
за тоа подрачје нема услови да се основа, однос-
но организира општа болница. 

Член 140 
Специјална болница спроведува болничка зд-

равстве,на заштита на лица' болни од определена 
болест, од група болести, од определена возраст 
или пол. 
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Специјалната болница спроведува здравстве-
на заштита ако се пополнети условите за вршење 
на болничка дејност, специј ал истичко-консулта,-
тивна д,ејност, соодветна дијаг,ностичка и лабора-
ториска дејност, дејност за обезбедување со леко-
ви и санитетски материјални средства, услови за 
обдукција и биопсија, здравствена статистичка 
дејност и услови за сместување, нега и исхрана 
на болните. 

Ч,лен 141 
Медицински центар спроведува здравствена 

заштита ако се исполнети условите најмалку за 
вршење ,на дејностите за здравствениот дом и оп-
штата болница. 

Медицинскиот центар е долже,н да обезбеди 
услови за изолација на болните од заразни бо-
лести. 

Член 142 
За,вод спроведува здравствена заштита ако се 

исполнети условите за укажување на здравстве-
на заштита од определени болести, на лица од 
определена возраст и пол, како и услови за сле-
дење и проучување ,на тие болести за укажување 
стручно-методолошка помош на здравствените ор-
ганизации од соодветните дејности, за испитува-
ње, усовршување и применување методи за пре-
венциј,а, дијагностика, лекување, медицинска ре-
хабилитација и услови за стручно' усовршување 
на здравстве,н!ите работници и соработници. 

Завод може да укажува болничка здравствена 
заштита ако се исполнети условите за сместува-
ње, нета и исхрана на болните и ако се исполнети 
условите за вршење ,на лабораториска дејност и 
на деј,носта за снабдување со лекови и санитетски 
материјални средства и здравствено-статистичка 
дејност. 

Член 143 
Институт спроведува здравствена заштита ако 

се исполнети условите предвидени за завод, како 
и условите за вршење на науч,но-истражувачката 
дејност. 

Член 144 
Завод за здравствена заштита спроведува зд-

равствена заштита ако се исполнети условите 
најмалку за вршење на санитарно-хигиенска, епи-
демиолош,ка, лабораториска дејност и деј,ност на 
социјална медицина. 

Член 145 
Клиника спроведува здравствена заштита ако -

се исполнети условите за вршење на специјалис-
тичко-консултативна и болничка дејност или са-
мо специјалистичко-консултатив,на дејност на од-
редена гранка од областа на медицината, односно 
стоматологијата, во која се изведува наставна деј-
ност, се врши стручно усовршување на здравстве-
ните работници и научно-истражувачка дејност. 

Клиниката врши најсложени вплови на зд-
равствена заштита од одредена гранка на меди-
цината, односно стоматолог^ ата, изградува и спро-
ведува стручно-медицин^ски доктринарни критери-
уми во својата област и укажува стручно-методо-
лошка помош на здравствените организации од 
соодветна здравствена дејност или гранка на меди-
цината, однос,но стоматологијата. 

Член 146 
. Аптека обезбедува услови за набавување, смес-

тување, чување, издавање, испитување и контрола 
на лекови и санитетски материја,лни средства и 
лековити супстанци за подготвување на галенски 
препарати и магистрални лекови. 

Аптеката дава упатства за употреба на издаде-
,ните лекови и учествува во спровед.увањето на 
здравственото просветување и воспитување на гра-
ѓаните. 

Аптеката може да набавува, изработува и из-
дава средства за детска и диетална исхрана, орто-
педски помагала и прибор, медицински инстру-
менти и средства за лична и општа хигиена, 

Член 147 
Цриродно лекувалиште спроведува здравстве-

на заштита ако се исполнети условите за леку-
вање и медицинска рехабилитација на болни и 
повредени, со користење на природните фактори, 
со примена на физикална медицина и рехабили-
тација и приме,на на медицински методи и средст-
ва за лекување. 

Природното лекувалиште е должно да има до-
каз за корисност на природниот фактор, да го сле- / 
ди дејството на природниот фактор врз здравст-
вената состојба на корисниците и најмалку секо-
ја трета година да изврши повтор,но испитување 
на корисноста на природниот фактор (состав, ра-
диоактивност, топлина и др.). 

Природното лекувалиште, покрај условите од 
ставовите 1 и 2 на овој член, треба да ги испол-
нува условите за дејноста општа медицина, соод-
ветната специјалистичко-консултативна дејност, ла-
бораториската дејност, дејноста за обезбедување со 
лекови и санитетски материјални средства, услови 
за сместување, нега и исхрана, како и здравствено-

' статистичката дејност. ч 

Член 148 
Здравствена заштита, можат да спроведуваат 

и организации на здружениот труд чија основна 
дејност е научно-истражувачка, образовна и со-
цијална заштита и рехабилитација на лицата 
сместени во тие организации, ако ги исполнуваат 
условите за вршење на одредена здравствена деј-
ност. 

3. Организирање на основни организации на здру-
жениот труд 

Ч,лен 149 . 
Работниците во здравствените организации имаат 

право и должност дел од работната организација 
да го организираат како основна организација на 
здружениот труд, под условите утврдени во За-
конот за здружениот труд и овој закон. 

Член 150 
Работниците во здравствените работни органи-

зации при организирањето на основните органиг 
зации на здружениот труд тргнуваат од потребите 
и интересите на граѓаните за обезбедување на до-
стапна, ефикасна, квалитетна, рационална и кон-
тинуирана здравствена заштита, од насоките за раз-
вој на здравствената дејност утврдени во плановите 
на заедниците за здравствена заштита, од дого-
ворите за основите на општествените планови, како 
и од општествените планови на општествено-поли-
тичките заедници. 

Член 151 
Заради обезбедување што подобри резултати во 

здравствената заштита, рационална поделба на ра-
ботата, следење на спроведувањето на определени 
мерки од здравствената заштита и обезбедување 
на податоци и показатели за потребите на плани-
рањето во согласност со научните методи и дос-
тигнувањата на медицинските и други науки,' ра-
ботниците во здравствените организации работата 
можат да ја организираат во работни единици (ка-
бинет, одделение, отсек, - центар, клиника, диспан-
зер, Поликлиника, аптекарска станица, аптекарска 
единица, амбуланта и здравствен пункт). 

4, Организација на работа и работно време, здру-
жување и соработка 

Член 152. 
Заради укажување на достапна, ефикасна, ра-

ционална, квалитетна и континуирана здравствена 
заштита, здравствената организација е должна со 
самоуправен општ акт особено да ги уреди след-
ниве прашања: организацијата и начинот на ука-
жување на итна медицинска помош, начинот на 
користењето и одржувањето на медицинската оп-
рема, негата на болните и домашното лекување, 
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лековите и санитетските материјални средства по-
требно за укажување на итна медицинска помош, 
начинот и постапката на прием на корисниците 
при укажување на примарната и специј а листичка -
консултативната здравствена заштита, начинот на 
прием на болничко лекување и начинот и содр-
жината на спроведувањето на внатрешниот над-
зор над стручната работа на здравствените ра-
ботници и здравствените соработници. 

Член 153 
Здравствените организации можат да го ор-

ганизираат спроведувањето на болничката здрав-
ствена заштита со сместување на болните само во 
определено време во текот на денот (дневна бол-
ница), во согласност со заедницата за здравствена 
заштита. 

Член 154 
Здравствениот дом односно медицинскиот цен-

тар презема мерки за создавање поволни услови 
за укажување здравствена заштита на учесниците 
во Народноослободителната војна и воените инва-
лиди, образува посебни работни единици во насе-
лени места според бројот на корисниците ц дру-
гите критериуми што ќе ги утврди општинската 
заедница за здравствена заштита, по претходно 
мислење на општинскиот одбор.на Сојузот на здру-
жението на борците од Народноослободителната 
војна, доколку за тоа има потреба. 

Член 155 
Здравствените организации се должни да овоз-

можат изведување практична Настава за учени-
ците и студентите. 

Здравствените организации со организациите 
на здружениот труд од областа на образованието, 
со самоуправна спогодба ги регулираат меѓусеб-
ните односи за вршење ,на практичната настава: 

Член 156 
Распоредот, почетокот и завршувањето на ра-

ботното време на здравствените работни органи-
зации во зависност од видот и обемот на здрав-
ствената заштита, мора да се усогласи со потре-
бите ,на работниците во здружениот труд и дру-
гите работни луѓе и граѓаните, така што да им 
се овозможи континуирано користење на здрав-
ствена заштита и надвор од нивното работно вре-
ме и за таа цел да се воведува двократно работно 
време, поместување на работното време, работа 
во смени и дежурства во согласност со закон. 

Распоредот, почетокот и завршувањето на ра-
ботното време на здравствените организации, во 
смисла на став 1 на овој член, се утврдува со са-
моуправна спогодба меѓу здравствените организа-
ции и општинската заедница за здрав-ствена заш-
тита, во согласност со одлуката на собранието на 
општината. 

Член 157 
Здравствените организации можат да се здру-

жат во општо здружение заради заедничко унап-
редување на трудот и работењето, усогласување 
,на посебните, заедничките, и општите општествени 
интереси, покренување На -иницијатива за донесу-
вање на закони и за спроведување на 'економика 
во здравството, за склучување на самоуправни спо-
годби и општествени договори, договарање за пла-
новите и програмите за работа и за самоуправно 
уредување на општествено-економските односи, до-
говарање за заеднички и организиран начин на 
набавка на медицинска опрема и санитетски ма-
теријални сред-ства, сервисирање На медицинските 
апарати и инструменти, како и заради разгледу-
вање и решавање на други прашања од заеднички 
интерес. 

Општото здружение од став 1 на овој член се 
запишува во регистарот ,на општите здруженија 
кај надлежниот стопански суд. 

Член, 158 
Клиниките, и другите здравствени организации 

што вршат работи од општ интерес за Републи-
ката соработуваат со здравствените организации 
во Републиката во дејноста што ја вршат. 

Во остварувањето на соработката, организации-
те од став 1 на овој член им укажуваат неепосред-
на стручна помош на здравствените организации, 
здравствените работници и здравствените соработ-
ници во вршењето1 на нив,ната дејност. 

Член 159 
Здравствените организации за следење на сос-

тојбата во областа на здравствената заштита со-
работуваат со самоуправните организации и заед-
ници в-о организирањето и спроведувањето на 
здравствено-информативниот систем. 

Член 160 
Во спроведувањето на здравствената заштита 

здравствените организации доработуваат со Сани-
тетската служба на Југословенската народна ар-
мија, организациите на Црвениот крст, здружени-
јата на здравствените работници, работните и дру-
гите организации и граѓаните. 

VI. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ 
ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС 

Член 161 
Посебниот општествен интерес се остварува со 

потврдување на самоуправните спогодби за осно-
вање, односно здружување и на статутите на за-
едниците за здравствена заштита, со давање сог-
ласност ,на одредбите што се од значење за оства-
рување на посебниот општествен интерес на са-
моуправните спогодби за здружување и на стату-
тите на здравствените работни организации и на 
повисоките, облици на нивно здружување, со над-
зор над законитоста на работата на заедниците за 
здравствена заштита и на здравствените органи-
зации со надзор над стручната работа на здрав-
ствените организации и qo учество на претставници 
на 'општествената заедница во одлучувањето за 
работите од посебен општествен интерес во здрав-
ствените организации. 

Член 162 
Самоуправната спогодба за основање и стату-

тот на општинската заедница ги потврдува соб-
ранието на општината. 

Самоуправната спогодба за основање и стату-
тот на општинската заедница основана за под-
рачје на две или повеќе општини, како и само-
управната -спогодба за здружување во регионал-
на заедница и нејзиниот статут ги потврдуваат 
соодветните собранија на општините. 

Самоуправната спогодба за здружување и ста-
тутот на Републичката заедница ги потврдува Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија. 

Члн 163 
Како работи од посебен општествен интерес 

во чие одлучување учествуваат претставници на 
општествената заедница во здравствените органи-
зации се: донесувања на програмите за работа и 
развој ,на здравстве,ните организации; утврдување 
на основните намени за користење на средствата; 
утврдување на основните услови за стекнување 
на доходот и работењето; донесување на статутот; 
донесување на одлука за промена на дејноста и 
з-а други статусни промени; донесување на само-
управните општи акти -со кои се уредува постап-
ката и начинот на спроведувањето на здравстве-
ната заштита; усвојување на извештајот за рабо-
та; именување ' и разрешување на" индивидуал-
ниот, односно претседателот на колегијалниот ра-
ботоводен -орган; разгледување на извештајот за 
приговорите на граѓаните во врска со работата на 
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здравствената организација и нејзините работници 
и на наодите од стручниот ,надзор и оценување на 
условите за организирање на основна организа-
ција на здружениот труд. 

За работите од став 1 на овој член се одлу-
чува со мнозинство гласови и на претставниците 
на општествената заедница. 

Член 164 
Во одлучувањето за работите од посебен опш-

тествен интерес во здравствените организации 
учествуваат претставници на основачот, општест-
вено-политичките заедници, месните заедници и на 
другите заинтересирани организации и заедници. 

Составот, бројот и времето за кое се избираат 
претставниците на општествената заедница, освен 
-на претставниците во општествен о-политичката 
заедница, како и начинот на нивното учество во 
одлучувањето за работите од посебен општествен 
интерес, се утврдува со статутот на здравствената 
организација. 

Собранието на општината го определува бројот 
на претставниците во здравствените организации 
од подрачјето на општината. 

Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија го определува бројот на претставниците 
на Републиката во здравствените организации од 
општ интерес за Републиката. I 

jT Член 165 
Согласно на одредбите на самоуправната спо-

годба за здружување и на статутот на здравстве-
ната организација што се од,несуваат на: дејноста 

. на здравствената организација; начинот на оства-
рување на здравствената заштита на граѓаните во 
здравствените организации; донесувањето на пла-
нови; здружувањето на средства и нивната наме-
на; користењето на средствата; општонародната од-
брана и општествената самозаштита; начинот на 
одлучување на претставниците на општествената 
заедница; издвојувањето на основната организаци-
ја од работната организација и условите за име-, 
нување на индивидуалниот, односно на претседа-
телот на колегијалниот работоводен орган, дава 
собранието на општината на чие подрачје е се-
диштето 'на здравствената организација, а на 
здравствената организација од општ интерес за 
Републиката и на основните организации на здру-
жениот труд во нивен состав, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 166 
Конкурс,ната комисија за именување на инди-

видуален, односно колегијален работоводен орган 
во здравствените организации се образува според 
општите прописи кои важат за составот на кон-
курсната комисија во 'Организациите на здруже-
ниот труд. 

Во здравствените организации од општ инте-
рес за Републиката и во основните организации 
на здружениот труд во нивниот состав конкурс-
ната комисија се состои од осум члена од кои по 
два члена именува советот на здравствената ор-
ганизација, основ,ната организација на синдика-
тот, Синдикатот на здравствените работници на 
Македонија и Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

1 Ѕ Член 167 
Соглас,но tto одлуката за именување на инди-

видуален односно претседател на колегијалниот 
работоводен орган на здравствената основна, ра-
ботна и сложена организација дава собранието на 
општината, а за здравствените организации што 
се од општ интерес за Републиката, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 168 
За индивидуален односно претседател на ко-

легијалниот работоводен орган на здравствената 
организација може да се именува лице со високо 
образование, кое ги исполнува и другите услови 
пропишани во статутот на здравствената органи^ 
з аци ја. 

VII. ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И 
ЗДРАВСТВЕНИ СОРАБОТНИЦИ 

Член 169 
Здравствена заштита можат да укажуваат 

здравствени работници и здравствени соработници 
со соодветно стручно образов,ание, завршен прип-
рав,нички стаж и положен стручен испит, а за оп-
ределени работи и работни з,адачи со соодветна 
специјализација или супспецијализација. 

Член 170 
Здравствени работници се лица со високо, ви-

т е или средно насочено образование од областа 
на медицината, стоматологијата или фармацијата. 

Член 171 
Здравствени соработници се лица со високо, 

вшие или средно насочено образование кои вршат 
определени работи во укажувањето на здравстве-
ната заштита и ги исполнуваат условите утврдени 
со самоуправ,ните општи акти на здравствените 
организации. 

Член 172 
Здравствените работници и здравствените со-

работници имаат право и должност стручно да се 
усовршуваат, во согласност со самоуправниот општ 
акт на здравствената организација и програмата 
за стручно оспособување и усовршување што ја 
донесува здравствената организација во соглас-
ност со општинската заедница за здравствена заш-
тита. 

Член 173 
Здравствените работници можат самостој,но да 

укажуваат здравствена заштита по завршувањето 
на приправничкиот стаж и положувањето на 
стручниот испит.. 

Приправничкиот стаж за здравствените работ-
ници со високо образование трае една година, за 
здравствените работници со више девет месеци, а 
со средно насочено образование шест месеци. 

Приправничкиот стаж на здравствените работ-
ници со високо образование се врши BIO здравстве-
ни организации што ги исџолнуваат пропишаните 
услови. 

Член 174 
По завршувањето на приправничкиот стаж 

здравствените работници полагаат стручен испит 
пред испитни комисии што ги образуваат здрав-
ствените организации што исполнуваат услови за 
полагање стручен испит. За положениот стручен 
испит приправникот добива уверение. 

Планот и програмата за приправничкиот стаж 
и за стручниот испит на здравствените работ,ници, 
како и условите што треба да ги исполнуваат 
здравствените организации во кои се изведува 
приправничкиот стаж, односно се полага струч-. 
ниот испит ги донесува Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика по претходно мис-
лење на високообразовната и друга образовна ор-
ганизација од областа на медицината, стоматоло-
гијата и фармацијата и здравствените организации. 

Образецот и начинот на водењето на евиден-
ција за приправничкиот стаж, поблиските услови 
за полагање на стручниот испит, за составот и ра-
ботата на испитните' комисии, како и образецот 
на уверението за положениот стручен испит ги 
пропишува Републичкиот комитет за здравство л 
социјална политика. 
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Здравствените работници по завршениот прип-
равнички стаж додека не положат стручен испит, 
а најдолго една година, можат да вршат одредени 
работи од здравствената заштита утврдени со са-
моуправниот општ акт на здравствената органи-
зација. 

Член 175 
Здравствените организации се должни да при-

маат здрав,ствени работници — приправници на 
неопределено време, според критериумите утврдени 
со Законот за приправници. 

Здравствените организации се должни да при-
маат здравствени работници — приправници на оп-
ределено време. 

Бројот на приправниците од став 2 на овој 
чле,н и начинот на обезбедување на средства се 
утврдува со самоуправна спогодба ск,лучена поме-
ѓу здравствената организација и општинската за-
едница за здравствена заштита. 

Член 176 
Приправничкиот стаж и стручниот испит што 

здравствените работници го поминале и положиле 
во странство може да се признае ,во целост или 
делумно, ако програмата за поминатиот стаж од-
носно програмата за полагање на стручниот испит, 
битно не отстапува од програмата за приправ,нич-
киот стаж, одредено програмата за стручниот испит 
до,несени врз основа на овој закон. 

За признавање на приправ,ничкиот стаж и 
стручниот испит од став 1 ,на овој член решава 
претседателот на Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика. 

Член 177 
Здравствените работници и здравствените со-

работници со. високо образование можат да специг 
јализираат определени гранки на специјалност. 

Здравствените работници и здравствените со-
работници специјалисти можат да супспецијализи-
раат во определена гранка од медицината, стома-
тологијата односно фармацијата. 

Социјализацијата и сулспецијализ аци јата оп-
фаќа практично и теоретско оспособување. 

По завршувањето на стажот на соци јализа -
цијата, односно супспецијализ аци јата се полага 
специјалистички, односно супспецијалистички ис-
пит. 

За положениот специјалистички, односно суп-
специј алистички испит се добива уверение што го 
издава претседателот на Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика. 

Член 178 
Гранките и времетраењето на социјализаци-

јата на здравствените работници и здравствените 
соработници со високо образование ги определува 
Републичкиот комитет за здравство и социјална 
политика по (Претходно мислење на соодвет,на ви-
сокообразовна организација и Републичката заед-
ница за здравствена заштита. 

Член 179 
Планот и програмата за специјализација ги до-

несуваат високообразовните организации од Облас-
та на медицината, стоматологијата, односно фарма-
цијата. 

Член 180 
Социјализацијата на здравствените работници 

и здравствените соработници се врши на клини-
ките и институтите, во другите високообразовни 
и научно-истражувачки организации, во Републич-
киот завод за здравствена заштита и во други 
здравствени организации кои ги исполнуваат ус-
ловите што ги пропишува Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика. 

Член 181 
На здравствените работниц,и и здравствените 

соработници под се одобрува специјализација од 
определена гранеа на специјалност, ако го поло-
жиле стручниот испит, ако ,познаваат еден од свет-
ските јазици, ако поминале на работа во здрав-
ствената организација најмалку две години и ако 
гранката на 'специјализација е предвиде,на во прог-
рамата за стручно оспособување и усовршување на 
високостручни кадри на здравствените организа-
ции која е усогласена со општинската заедница. 

Предност при одобрувањето на социјализаци-
јата има здравствениот работник кој, покрај ус-
ловите од став 1 на ,овој член, поминал две години 
на работа во здравствена станица на село. 

Предлог за специјализација дава здравствена 
и друга организација во која е вработен здравст-
вениот работник, односно здравствениот соработ-
ник. Одобрение за специјализација на кандидатот 
кој ги исполнува условите од овој член издава 
претседателот на Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјал,на политика, согласно со потребите 
о,д специјалистички кадри во Републиката утврде-
ни во самоуправната спогодба за основите на пла-
нот на Републичката заедница. 

Член 182 
Здравствен работник со завршен медицински 

факултет, од,носно стоматолошки факултет, кој ра-
ботел континуирано пет години на село, односно во 
дејноста итна медицинска помош, односно осум го-
дини во град во дејноста општа медицина со до-
машно леку,вање, односно општа стоматологија, 
стекнува право да полага специјалистички испит 
по специјалност, општа медицина, односно општа 
стоматологија. 

Правото од став 1 на овој член може да се 
користи по вршењето на посебен осум,наесетмесе-
чен стаж на специјализација, според планот и 
програмата од член 179 на овој закон. 

Член 183 
Постдипломските студии може во целост или 

делумно да се признаат во стаж на специјализа-
ција од 'Определена гранка на специјалност. 

Времето од став 1 на овој член го признава 
претседателот на Републичкиот комитет за здрав-
ст,во и социјална политика, по претходно мисле-
ње на соодветната високообразовна организација. 

Член 184 
Специјалистичкиот испит се полага пред по-

себна комисија образува,на од соодветната високо-
образовна организација од редот на наставниците 
на високообразовните организации и од здравстве-
ни работници на здравствените организации каде 
што кандидатот го поминал стажот на специјали-
зација. 

Член 185 
Начинот на спроведувањето на стажот на спе-

цијализација и на полагањето на специјалистич-
киот испит, како и образецот на уверението за по-
ложениот специјалистички испит ги про,пишува 
Републичкиот комитет за здравство и социј,ална 
политика. 

Член 186 
Стажот на специјализација од определена 

гранка на медицината што здравствениот работ-
ник односно здравствениот соработник го поминал 
во странство, може да му се признае во целост 
или делумно, ,под услов таа транка на медицината 
да е предвидена согласно со овој закон. 

Социјализацијата што здравствениот работ-
ник/ односно здравствениот соработник ја стекнал 
во странство, може да ,му се признае ако е пред-
видена со прописи донесени врз основа на овој 
закон. 
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За признавање ,на стажот на специјализација 
од став 1, односно специјализација од став 2 на 
овој член решава претседателот на Републичкиот 
комитет за здравство и социјална политика, по 
прибавено мислење од соодветната високообразов-
на организација. 

Член 187 
Одредбите од членовите 178, 179, 180, 184, 185 

и 186 што се однесуваат на специјализација на 
здравствените работници и здравствените соработ-
ници ќе се применуваат и за супспецијализација. 

Чле,н 188 
Здравствените работници со високо образова-

ние, кои имаат најмалку дванаесет тодини успеш-
на работа во унапредувањето, организирањето и 
спроведувањето на здравствената заштита, положен 
специјалистички испит, стручни или научни тру-
дови, позитивни резултати во стручното издига-
ње на кадрите, можат да добијат звање прима-
риус. 

Звање примариус можат да добијат и лекарите, 
стоматолозите и дипломираните фармацевти иако 
немаат положен специјалистички испит, ако ги ис-
полнуваат условите од став 1 ,на овој член иако 
имаат најмалку петнаесет години успешна работа. 

Звањето примариус го доделува посебна коми-
сија што ја формира претседателот на Републич-
киот комитет за здравство и социјална политика. 

Поблиските услови за доделување на ; звањето 
примариус ги утврдува Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика. 

VIII. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И НА 7 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 189 
Општествен надзор над здравствените органи-

зации врши собранието на општината на чие под-
рачје е седиштето на здравствената организација, 
односно Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија за здравствените организации што се 
од општ интерес за Републиката. 

Член 190 
Надзор над законитоста на работата на заед-

ниците за здравствена заштита врши собранието 
на општината на чие подрачје е седиштето на за-
едницата за здравствена заштита. 

Надзор над законитоста на работата на Репуб-
личката заедница за здравствена заштита врши 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 191 
Надзор над законитоста на работата на здрав-

ствените организации врши општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на здравството, а 
за здравствените организации што се од општ ин-
терес за Републиката — Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика. 

Член 192 
Ако самоуправниот општ акт на здравствената 

организација е во спротивност со Уставот или со 
закон, општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на здравството има право да го запре 
извршувањето на таквиот акт до одлуката на Ус-
тавниот суд, а на здравствената организација што 
е од општ интерес за Републиката извршувањето 
го запира претседателот на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика. 

Член 193 
Заради унапредување и подобрување на ква-

литетот на стручната работа, остварување на стру-
чно-медицинската доктрина, давање стручно-меди-
цинска помош, условите и начинот на укажување 
на здравствена заштита, а посебно за ефикасност 
и рационалност на здравствената заштита, водење-

то на медицинската и друга документација и еви-
денција на здравствените организации, се врши 
надзор над стручната работа во здравствените ор-
ганизации (во натамошниот текст: надзор над стру-
чната работа). 

Надзорот над стручната работа се врши нај-
малку еднаш во четири ,години. ' 

Член 194 
Надзорот над стручната работа го врши Репуб-

личкиот кокитет за здравство и социјална поли-
тика преку комисија од специјалисти или одреден 
специјалист од утврдениот список на специјалисти. 

Списокот на специјалистите од став 1 на овој 
член го утврдува Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика од редот на истакнати 
здравствени работници: 

Во одделни случаи вршењето на надзорот над 
стручната работа може да се довери и на соодвет-
на здравствена организација. 

Член 1;95 
, Надзор над стручната работа може да ,се врши 

и по барање на? заедницата за здравствена зашти-
та и по предлог на надлежниот орган на општи-
ната, како и по иницијатива на работнициве, дру-
гите работни луѓе и граѓаните и нивните органи-
зации ц заедници. 

Кога постои и.ницијатива од работниците, дру-
гите работни луѓе и граѓаните и нивните органи-
зации и заедници, потребата за , надзор над струч-
ната работа ја утврд,ува општинскиот орган на уп-
равата надлежен за работите на здравството. 

Член 196 " 
За извршениот надзор над стручната работа 

комисијата поднесува извештај на Републичкиот 
комитет за здравство и социјална политика. 

Ако комисијата констатира непосредна опас-
ност по животот и здравјето на граѓаните, го из-
вестува Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика најдоцна во рок од 24 часа и му 
предлага преземање на соодветни мерки. 

Извештајот од став 1 на овој член содржи при-
каз на констатираната состојба, предлог на мерки 
и рокови за отстранување на утврдените недоста-
тоци. 

Републичкиот комитет за здравство и социјал-
на политика ќе забрани вршење на дејноста на 
здравствената организација или на нејзината ра-
ботна единица, ако врз основа на извештајот за 
извршениот надзор над стручната работа конста-
тира дека недостатоците во неговата работа се од 
таква природа што со продолжување на вршењето 
на дејноста може да предизвика штетни последици 
или-опасност по животот и здравјето на граѓаните. 

За донесеното решение од став 4 на овој член 
претседателот на. Републичкиот комитет ќе ги из-
вести собранието на општината и општинската за-
едница за преземање соодветни мерки во рамките 
на нивните надлежности, односно Собранието на 
Социјалистичка Република. Македонија за здрав-
ствените организации што се од општ интерес за 
Републиката. 

Член 197 
Здравствената организација е должна на ор-

ганот кој го спроведува надзорот да му овозможи 
непречено вршење на надзорот над нејзината стру-
чна работа, да му даде потребна помош, податоци 
и известувања кои се потребни за вршење на над-
зорот. 

Член 198 
Трошоците за над,зорот над стручната работа 

во случаите од член 195 од овој закон ги подне-
сува заедницата за здравствена заштита, односно 
собранието на општината. 
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Член 199 
Здравствените организации задолжително орга-

низираат внатрешен надзор над стручната работа 
на своите здравствени работници. 

Член 200 
Надзор над примената на' законите и пропи-

сите донесени врз основа на законите во областа 
на 'здравствената заштита, како и на самоуправни-
те општи акти на здравствените организации пред-
видени во член 152 од овој закон врши здравствена 
инспекција. N 

Организацијата, работата и овластувањата на 
здравствената инспекција се уредуваат со посебен 
закон. 

IX. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ВОНРЕДНИ 
УСЛОВИ 
Член 201 

Заедниците за здравствена заштита и здрав-
ствените организации се должни во самоуправните 
општи акти, во согласност со закон, да ги утврдат 
своите задачи за обезбедување на здравствената 
заштита во вонредни услови (природни и други 
тешки несреќи, вонредни состојби, непосредна вое-
на опасност и во војна). 

Член 202 
Заедниците за здравствена заштита и здрав-

ствените организации се должни да обезбедат сред-
ства за резерви на лекови и санитетски материјал-
, ни средства, кадри и други потреби за работа ' во 
вонредни услови. 

Член 203 
Во вонредните услови заедниците за здрав-

ствена заштита и здравствените организации се 
должни да ја приспособат својата организација на 
работа, да преземаат мерки за непречена работа и 
за отстранување' на последиците од таквата сос-
тојба. 

Член 204 
При планирањето и вршењето на работите во 

вонредни услови, органите на управата надлежни 
за работите на здравството, заедниците за здрав-
ствена заштита и здравствените организации сора-
ботуваат . со припадниците на цивил,ната заштита, 
организациите на Црвениот крст и другите општес-
твени организации и здруженија, општествено-по-
литичките . организации, другите работни луѓе и 
граѓаните! 

Член 205 
Републичкиот комитет за здравство и социјал-

на политика може да одлучува за формирање на 
здравствени организации согласно со потребите. 

Претседателот на Републичкиот комитет ( за 
здравство и социјална политика може на здрав-
ствените организации и здравствените работници 
да им определи посебни 'задачи кои во редовни 
услови не се нивна дејност, односно задачи. 

X. ПРЕГЛЕД НА УМРЕНИТЕ И ОБДУКЦИЈА 

Член 206 
Прегледот на умрените се ,организ-ира со цел 

за утврдување на сите случаи на смрт или мртво-
роденост, испитување на околностите под кои нас-
тапила смртта, утврдување на непосредните при-
чини на смртта, давање на веродостојни податоци 
за умрените, лица и доставување на потврдих за 
смртта за потребите на надлежниот орган. 

Член 207 
Ниедно умрено лице, о-дносно мртвороден де-

те не смее д,а биде закопано додека не се изврши 
преглед и не се утврди времето и причината за 
смртта. 

Прегледот на умрените го вршат овластени ли-
ца и нивните заменици, кои ги именува собранието 
на општината. 

За преглед на умрени лица се именуваат здрав^ 
ствени работници со завршен мед,ицински факул-
тет, а по исклучок може да се именуваат и други 
здравствени работници, односно други лица оспо-
собени за тоа. 

Овластениот здравствен работник не може да 
изврши преглед на умрено лице кое го лекувал 
непосредно пред смртта. 

Член 208 
Смртниот случај или случај на мртвороденост 

се должни веднаш да го пријават членовите на 
семејството, односно на домаќинството на умрено-
то лице, а ако такви нема или не знаат за случа-
ј,от, секое друго лице кое за случајот дознало или 
го пронашло умреното лице. 

Смртниот случај или случајот на мртвороде-
ност се пријавува на овластено лице за преглед 
на умрени лица или на ,месната ,канцеларија, од-
носно санитарната инспекција, на орган на упра-
вата надлежен за внатрешни работи на општината 
на чие подрачје умрело лицето, односно каде што 
е пронајдено умреното лице. 

Член 209 
Преглед на умрените лица се врши, по пра-

вило, веднаш на местото на смртта, а најдоцна 12 
часа по пријавувањето. 

По извр-ше-ниот преглед на умреното лице, ов-
ластеното лице издава потврда за смртта. 

Член 210 
Закопот на умреното лице се в-рши по истекот 

на 24 часа од часот на смртта. 
По исклучок, врз основа на одобрение на са-

нитарната инспекција, законот може да се врши 
и пред истекот на рокот од 24 часа и после ис-
текот на рокот од 48 часа. 

Член 211 
Средствата за Преглед на умрените лица и за 

стручно утврдување на времето и причините за 
смртта на лицата умрени надвор од здравствената 
организација се обезбедуваат во буџетот на општи-
ната. 

Член 212 
Како посебна мерка за утврдување на причи-

ната за смртта на умреното лице е и вршење на 
обдукција. 

Над телото на умреното лице се врши обдук-
ција кога постои сомневање или е очигледно дека 
смртта е резултат на кривично дело или е во 
врска со извршено кривично дело. 

Обдукцијата се -врши кога умреното лице се 
кремира. 

Обдукција се врши и во случаите: 
1) кога тоа е од посебно значење за заштита 

на здравјето на граѓаните, односно кога тоа го 
бараат епидемиолошки, санитарни и научно-ист-
ражувачки причини; 

2) кога станува збор за ненадејна смрт, кога 
причината за смртта е непозната, односно нејасна 
или на друг начин не може да се објасни; 

3) кога тоа го бара член на потесното семејство 
на умреното лице, овластениот здравствен работ-
ник крј го лекувал умрен-ото лице или овласте-
ното лице за преглед на умрени лица. 

Трошоците за обдукција на умреното лице ги 
поднесува заедницата за здравствена заштита, а 
доколку обдукцијата ја бараат надлежните орга-
ни, трошоците за обдукција ги поднесуваат тие 
органи. 

^Член 213 
Телото на лицето што умрело во болничка 

здравствена организација подлежи на обдукција, 
ако не е утврдена причината за смртта. 
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Обдукција се врши и ако се работи за непри-
родна ,и ненадејна смрт во здравствена организам 
ција и кота настапила во врска со дијагностичка 
или терапевтска постапка. 

Член 214 
Поблиски прописи за начинот на спроведува-

њето на одредбите за преглед на умрените и об-
дукција, донесува Републичкиот комитет за здрав-
ство и социјална политика, по претходно мисле-
ње на функционерот кој раководи со републичкиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи. 

XI. НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА 

Чл-ен 215 , 
Корисник на кој му е извршена исплата од 

средствата ,нѓа заедницата за здравствена заштита 
должен е да го врати примениот износ и да ја 
надомести штетата ако: 

— врз основа на невистинити податоци за кои 
знаел или бил должен да знае дека се невисти-' 
,нити или на друг" противправен начин остварил 
примања на кои немал право или ги остварил во 
поголем износ отколку што му припаѓаат; 

— остварил примања поради тоа што не при-
јавил промени кои влијаат врз губењето или обе-
мот на правото, а знаел или бил должен да знае 
за тие промени; 

— остварил парични примања поголеми од из-
носот што му бил утврден со решение на надлеж-
ниот орган на заедницата за здравствена заштита. 

Член 216 
Заедницата за здравствена заштита има пра-

во да бара надоместок на ш^ета што и е причи-
нета од самоуправ,ните организации и заедници или 
работодавач, ако штетата настанала поради тоа 
што не дале податоци или што, дале невистинити 
податоци за фактите од кои зависи стекнување 
или определување на обемот на правата од здрав-
ствена заштита. 

Заедницата за здравствена заштита има право 
да бара Надоместок на штета од корисник на 
здравствена заштита кој, според овој закон, е 
должен сам да дава податоци во врска со оства-
рувањето на неговите права и обврски во случаи-
те предвидени во став 1 на овој член. 

Член 2.17 
Заедницата за здравствена заштита има право 

да бара надоместок за причинетата штета од лице 
кое предизвикало болест, повреда или смрт на ко-
рисник на права ца здравствена заштита. 

За штетата која во случаите од став 1 на овој 
член ја причинил работник на работа или во врс-
ка со работата на трети лица одговара самоуправ-
ната организација и заедница, односно работода-
вачот во согласност со одред,бите на Законот за 
здружениот труд. 

Заедницата за здравствена заштита, за случаи-
те од став 2 на -овој член, има право да бара на-
доместок на штета и непосредно од работникот, 
ако штетата е причинета намерно или од небреж-
ност. Кога во таквиот случај се бара надоместок 
на штета од самоуправна организација и заедница, 
односно работодавач и од работник, тие за ште-
тата одговараат солидарно. 

Член 218 
Заедницата за здравствена заштита има право 

да бара надоместок на штета од самоуправ,ната ор-
ганизација и заедница односно од работодавачот, 
ако болеста, повредата и смртта на корисникот на 
правата од здравствена заштита настанала поради 
тоа што не биле преземени мерки за заштита при 
работа или други мерки за заштита на граѓаните. 

Заедницата за здравствена заштита има право 
да бара надоместок на штета од самоуправната 
организација и заедница, односно работодавачот 

и кота штетата е настаната поради тоа што работ-
никот стапил на работа без претходно извршен 
здравствен преглед, а подоцна со здравствен прег-
лед ќе се утврди ,дек,а тој не бил способен за ра-
бота за определени работи и работни задачи. . 

Член 219 
Заедницата за здравствена заштита има право 

да бара надоместок на штета во случаите од член 
217 на овој закон и непосредно од заедницата за 
осигурување на имоти и лица ка ј која ова лице 
е осигурено од одговорност за штета на трети лица, 
според прописите за задолжително осигурување на 
имоти и лица. 

Член 220 
Заедницата за з,дравствена заштита има право 

да бара надоместок на штета во случаите предви-
дени со овој закон, без оглед на тоа што штетата 
наста,нала со исплата на давања кои како право 
припаѓаат на корисниците на здравствена заштита 
на товар на средствата на заедницата за здрав-
стве,на заштита. 

Штетата за која заедницата за здравствена заш-
тита има npaBto да бара надоместок в,о случаите 
предвидени со овој закон ги опфаќа трошоците 
за здравствена заштита, надоместокот на личниот 
доход и други парични надоместоци и помошти кои 
се исплатуваат на товар на средствата на заедни-
цата за здравствена заштита. 

Член 221 
При утврдување на правата на надоместок на 

штета во случаите предвидени со овој закон се 
применуваат одредбите на Законот за облигацио-
ните односи. 

Член 222 
Побарувањата на надоместок на штета според 

одредбите на овој закон застаруваат во роковите 
утврдени со Законот за облигационите односи.' 

Член 223 
Кога заедницата за здравствена заштита ќе ут-

врди дека настанала штета на средствата со кои 
таа управува, ќе ги повика самоуправната органи-
зација и заедница, работодавачот, заедницата за 
осигурување на имоти и лица и други лица к о и / 
според овој закон се должни да ја надоместат 1 
штетата, во определен рок да ја надоместат ште-Ј 
тата. 

Ако штетата не биде надоместена во опреде-
лениот рок, заедницата за здравствена заштита мо-
же да поднесе тужба до надлежниот суд. 

XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 22^ 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок здравствена организација, 
ако: 

1) не укаже итна медицинска помош (член. 65 
' став 2); 

2) не обезбеди услови за укажување на соод-
ветна итна медицинска помош или не ја одржува 
медицинската опрема за укажување на итна меди-
цинска помош или нема доволно лекарства за ука-
жување на таа помош (чле,н 65 став 2); 

3) не организира превоз и медицинско згрижу-
вање (член 65 став 4); 

4) н,е го прими корисникот на болничко леку-
вање (член бб став 1); 

5) не постапи согласно со одредбите од член 67 
на овој закон; 

6) презема хируршка интервенција спротивно 
на одредбите од член 69 на овој закон; 

7) постапи спротивно на одредбите од член 134 
на овој закон; 

8) не постапува согласно со одредбите од член 
147 став 2 на овој за,кон; 
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0) со самоуправен општ акт не ги уреди пра-
шањата предвид,ени во член 152 на овој закон; 

10) не се придржува на пропишаното работно 
време (член 156); 

11) овозможи самостојно укажување на здрав-
ствена заштита без извршен приправнички стаж 
и положен стручен испит (член 173); 

12) не овозможи вршење надзор над нејзината 
стручна работа (член 197). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни со парична казна од 5.000 до 10.000 динари и 
одговорното лице во здравствената организација. 

За прекршок од став 1 точка 6 ќе се казни со 
парична казна од 5.000 до 10.000 динари лицето кое 
преземало хируршка интервенција спротивно на 
одредбите од член 69 на овој закон. 

Член 225 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок самоуправна организација, 
заедница и општинска заедница која не ќе про-
пише висина на надоместок на личниот доход за 
привремена спреченост за работа (член 52). 

Член 226 
Самоуправната организација и заедница или 

друго правно лице ќе се казни за прекршок со 
парична казна од 5.000 до 30.000 динари: 

1) ако спротивно на одредбите на овој закон, 
статут или друг општ акт на заедницата за здрав-
ствена заштита, ги скуси или ограничи правата 
што му припаѓаат на корисникот; 

2), ако го прошири правото на здравствена заш-
тита, ако му овозможи користење на право на 
лице на кое воопшто не му припаѓа право според 
овој закон, статут или друг општ акт на заедни-
цата, или му припаѓа во помал обем. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во самоуправната орга-
низација и заедница со парична казна од 2.000 до 
10.000 динари. 

Член 227 
Со парична казна од 5.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок индивидуалниот работоводен 
орган,, односно претседателот на колегијалниот ра-
ботоводен орган на здравствената организација ако 
во рок од пет дена не ги разгледа приговорите на 
корисниците и писмено не го извести за фактите 
што ги утврдил и за преземените мерки (член 71). 

Член 228 
Со парична казна од 8.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок секој што самостојно со ли-
чен труд во вид на занимање како професионална 
дејност врши здравствена дејност (член 10). 

Член 229 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок корисникот на здравствена 
заштитам 

1) ако намерно (предизвика повреда или болест 
поради која привремено е неспособен за работа; 

2) ако намерно спречи оздравување или оспо-
собување за работа; 

3) ако за време на свеченоста за работа по-
ради болест или повреда врши стопанска или дру-
га дејност. 

Член 230 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок лицето кое спротивно на 
одредбите од член 208 на овој закон без оправдани 
причини не го пријави смртниот случај или слу-
чајот на мртвороденост, иако било должно тоа да 
го стори. 

Член 231 
Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе 

се казни за прекршок лицето определено за прег-
лед на умрени лица, доколку при прегледот неод-
говорно пропушти очигледни околности сомнител-

ни за настанување на смртта (член 206) или прег-
ледот не го изврши веднаш на местото на смртта, 
а најдоцна за 12 часа по пријавувањето и за тоа 
не издаде потврда (член 209). 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 232 

Здравствените организации и постој,ните само-
управни интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување се должни својата органи-
зација и работа, како и' своите самоуправни оп-
шти акти предвидени со овој закон да ги усогласат 
со одредбите на овој закон во рок од една година 
од денот на неговото влегување во сила. 

Член 233 
Здравствените работници и здравствените со-

работници ,на кои им е од,обрена специјализација 
и ја започнале според прописите што биле во важ-
ност 'до денот на влегувањето во сила на овој за-
кон, стажот на специјализација ќе го поминат и 
специјалистичкиот испит ќе го полагаат согласно 
со тие прописи. 

Член 234 
. Здравствените работници кои до денот на вле-

гувањето во сила на овој закон вршеле здравствена 
заштита најмалку три години, а не го положиле 
стручниот испит, можат и натаму да вршат здрав-
ствена заштита самостојно и се ослободуваат од 
полагање на стручниот испит. -

Член 235 
Детските негувателка заварите, вишите забари, 

помладите здравствени техничари, бабиците, бол-
ничарите и другите работници на кои им е приз-
ната соодветна стручна подготовка, односно кои со 
стручно образование се здобиле во медицинските 
училишта што изведуваат настава според порано 
важеч1рдте прописи, можат и натаму да ги вршат 
работите на здравствената заштита што ги вршеле 
досега. 

Член 236 
Здравствените раобтници кои според порано ва-

жечките прописи за посебните стручни испити и 
курсеви за доквалификација стекнале право на 
одредено звање, и натаму го задржуваат правото 
на тоа звање. 

Член 237 
Правото на. надоместок на личен доход што 

работниците и другите работни луѓе го користеле 
до денот на влегувањето во сила на овој закон, 
според прописите што важеле до. тој ден, ќе го 
користат од тој ден според одредбите на овој за-
кон и самоуправните општи акти на заедницата, 
ако тоа за нив е поповолно. 

Член 238 
Извршниот совет на Собранието на Социјали-

стичка Република Македонија и Републичкиот ко-
митет за здравство и / социјална политика спрове-
дбените прописи врз основа' на овластувањата од 
овој закон, ќе ги донесат во рок од шест месеци 
од денот на неговото влегување во сила. 

Член 239 
Ка,ко здравствени работн,и организации од општ 

интерес за Републиката продолжуваат со работа: 
1. Републичкиот завод. за здравствена заштита 

— Скопје; 
2. Заводот за медицинска рехабилитација на 

СРМ — Скопје; 
3. Институтот за белодробни заболувања и ту-

беркулоза на СРМ — Скопје; 
4. Болницата за нервни и душевни болести — 

Скопје; 
5. Болницата за душевни болести — Демир 

Хисар; 
6. Болницата за белодробна туберкулоза — Ја-

сеново; 
7. Болницата за ортопедија, трауматологија и 

костнозглобна туберкулоза — Охрид. 
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Член 240 
Институтот за трансфузиологија при Медицин-

скиот факултет — Скопје продолжува со работа 
под назив Републички завод за трансфузиологија, 
како здравствена работеа организација од општ 
интерес за Републиката, со дејностите што ги вр-
шел до -денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Центарот за слух, говор и глас — Скопје про- , 
должува со работа како Завод за рехабилитација 
на слух, говор и глас, како' здравствена органи-
зација од општ интерес за Републиката со основна 
дејност — здравствена заштита (рехабилитација) и 
според дејностите што ги вршел до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 241 
4 Медицинскиот факултет продолжува да врши 

здравствена дејност на начин утврден со Законот 
за дејноста на Медицинскиот факултет за укажу^- -
вање на здравствена заштита („Службен весник на 
СРМ" број 26/71 и 42/71). 

Член 242 
Одредбите од член 118 на овој закон се приме-

нуваат од 1 јануари 1984 година. 
Член 243 

Со денот на влегувањето во сила на овој за-
кон престануваат да важат -Законот за здравството 
(„Службен весник на СРМ" број 20/70, 26/71 и 29/73), 
Законот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствената заштита на насе-
лението („Службен весник на СРМ" број 21/71 и 
24/73), Законот за самоуправните интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРМ" број 5/74 и 9/78)t Зако-
нот за здравствена заштита на учесниците во На-
родноослободителната војна („Службен весник на 
СРМ" број 45/72). 

Со денот на влегувањето во сила. на орој. за-
кон престанува да важи одредбата од член 100 став 
2 од Законот за социјална заштита („Службен вес-
ник на СРМ" број 9/78) што се однесува на Цен-
тарот за слух, говор и глас Скопје. 

Прописите донесени врз основа на законите од 
став 2 на овој член се применуваат до денот на 
влегувањето во сила на прописите донесени врз 
основа на овој закон, доколку не се во' спротивност 
со неговите одредби. 

Член 244 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на 'објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

125. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонијаг 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 
Се прогласува Законот за изменување надопол-

нување на Законот за санитарната инспекција, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 24 март 1983 година. 

Бр. 08-846 
24 март 1983, година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА САНИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

Член 1 
f Во Законот за санитарната инспекција („Служ-

бен весник на СРМ" бр. 40/72) во член 2 по точката 
11 се додава нова точка 11-а, која гласи: 

,,Н-а) Спроведувањето на Законот за произ-
водство и промет со опојни дроги и прописите до-
несени врз основа на него во однос на исполну-
вањето на санитарните услови за производството, 
увоз .и извоз, промет и користење на опојни дроги". 

Член 2 - / 
По член 2 се додава нов член 2-а, кој гласи: 

„Член 2-а 
Работи од општ интерес за Републиката се: 
1) надзорот над изградбата односно реконструк-

цијата на индустриски објекти, објекти за снабду-
вање со вода, хотели, туристички населби и мо-
тели, детски одморалишта, здравствени објекти, 
објекти за испуштање и отстранување на отпадни 
води и други материи и објекти и средства на 
езерскиот, речниот, железничкиот, патниот и воз-
душниот сообраќај; 

2') спречувањето и сузбивањето на заразните 
болести чие спречување и сузбивање е од интерес 
за Републиката; 

3) надзорот над изворите на јонизирачки зра-
чења; 

4) надзорот над производството и прометот на 
лекови и отрови; 

5) надзорот над спроведувањето на Законот за 
производство и промет на опојни дроги и прописи-
те донесени врз основа на него". 

Член 3 
Во члеа 5 став 1 зборот „секретаријат" се за-

менува со зборот „комитет". 
По став 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
,,,Две или повеќе општини можат да организи-

раат заедничко вршење на работи во врска со 
спроведувањето на специфичните мерки за спре-
чување и сузбивање на заразните болести што се 
во надлежност на општинската санитарна инспек-
ција". 

Член 4 
Во член 6 ставот 3 се брише. 

Член 5 
Во член 7 став 1 зборот ,.именува" се заме-

нува со зборот „назначува", а по зборовите: „Из-
вршниот совет" точката се брише и се додаваат 
зборовите: „на Собра,нието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

Во став 2 во заградата по зборот „лекови" се 
додаваат зборовите: „и токсикологија", а по збо-
ровите: „градежен инженер" се додаваат зборови-
те: „специјалист по санитарно-комунална техника" 
и се бришат зборовите: „диференциран по санитар-
на техника (постдипломски студии по санитарна 
техника)". 

Член 6 
Член 8 се менува и гласи: 
„Работите на санитарниот надзор од надлеж-

носта на општинската санитарна инспекција во 
врска со спроведувањето на специфичните мерки 
за спречување и сузбивање на заразните болести 
ги врши општинскиот санитарен инспектор"лекар-
специјалист по епкдемиолегија или лекар од оп-, 
шта медицина со положен стручен испит. Другите 
работи на санитарниот надзор ги врши санитарен 
испектор — лекар по општа медицина со положен 
стручен испит. 

Работи на санитарен надзор во органот на са-
нитарната инспекција во општината можат да вр-
шат и виши здравствени техничари од санитарна 
насока со побожен стручен испит и тоа над: 
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— хигиенските услови во училиштата, во јав-
ните локали, во населбите и населените места и 
објекти; 

— објектите и средствата на јавниот сообраќај; 
— водите и уредите за снабдување со вода за 

пиење; 
— отпадните води и другите отпадни материи, 

како и над уредите и мерките за спречување на 
влијанијата штетни по здравјето". 

Член 7 
Во член 9 бројот „20.000" се заменува со бројот 

.,15.000". 
Член 8 

(Во член 10 став 2, член 14 став 2 и член 27 
став 3 зборот „секретар" се заменува со зборот „ко-

митет". 
Член 9 

(Во член 13 точка 3 по зборовите: „водовод и 
канализација" се брише знакот точка и запирка и 
се додаваат зборовите: „поставени на подрачјето на 
две или повеќе општина и", а точките 4У б и 7 се 
бришат. 

Член 10 
Во член 15 точка 2 по зборовите: „водовод^ и 

канализација" се става знакот точка и запирка, 
зборовите: „за" домаќинствата и селата" се бришат, 
точката 3 се менува и гласи: „објекти на здрав-
ствени, социјални и воспитно-образовни организа-
ции на здружениот труд", во точка 4 по зборовите 
„угостителски објекти" запирката се заменува со 
знакот точка и запирка и зборовите: „освен објек-
тите од член 13 точка 4 на овој закон" се бришат. 

Член 11 
Во член 16 точка 1 ред трети по зборовите: 

„работни простории" се додаваат зборовите: „прос-
ториите на здравствените, социјалните и воспит-
но-образовните организации на здружениот труд", 
а во точка 2 ред први, по зборовите: „забрана ца 
употреба на" се додаваат зборовите: „просториите 
на здравствените, социјалните и воспитно-образов-
ните организации на здружениот труд". 

Член 12 
Во член 19 ставот 2 се менува и гласи: 
„(По жалбата против првостепеното решение на 

Републичкиот санитарен инспекторат решава прет-
седателот на Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика". ч 

Член 13 
Во член 23 зборот „лицата" се заменува со 

зборовите: „работните луѓе кои самостојно вршат 
дејност со личен труд со средства на трудот во 
сопственост на граѓаните". 

Член 14 
Насловот на главата VI се менува и гласи: 
„Преодни и завршни одредби". 

Член 15 
По насловот на глава VI се додава нов член 

33-а, кој гласи: 
ѕ „Член 33-а 

Санитарните техничари со положен стручен 
испит, кои на денот на влегувањето во сила на 
овој закон имаат работено како санитарни инспек-
тори најмалку 10 години, можат и понатаму да вр-
шат определени работи на санитарен надзор во 
рамките на својата стручна оспособеност под не-
посредна помош на санитарен инспектор — лекар. 

Санитарните инспектори кои со денот на вле-
гувањето во сила на овој закон вршат работи на 
санитарен надзор, а не ги исполнуваат условите од 
членовите 5 и 8 на овој закон ќе се распоредат на 
Други работи и задачи според стручната подготовка 
што ја имаат. 

Органите на управата надлежни за вршење на 
санитарен надзор ќе ја усогласат кадровската 
структура со работниците кои ги исполнуваат усло-
вите предвидени во членовите 5 и 8 на овој за-
кон во рок од 2 години од денот на неговото вле-
гување во сила". 

Член .16 
'Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

126. 
Врз основа на член 318, точка 24, член 338 али-

неја 6 и согласно со член 376, став 1, алинеја 5 и 
амандман VII на Уставот на 'Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на заедничка седница 
на сите собори, одржана на 24 март 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИЈА НА 

УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се разрешува од должност судијата на Устав-

ниот судена Македонија 
Боро Доганџиски, поради истек на мандатот. 

II 
За судија на Уставниот суд на Македонија се 

избира 
д-р Владимир Митков, редовен професор на 

Правниот факултет во Скопје. 

. СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-819 
24 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

127. 
Врз оонова на член 90, став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на СРМ" бр. 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
од,ржана на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
З!А ИЗБОР НА СУДИЈА НА СТОПАНСКИОТ СУД 
НА МАКЕДОНИЈА И СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ 

I 
За судија на Стопанскиот судна Македонија се 

избира 
Олга Лазова, судија на Окружниот стопански 

суд во Скопје. 
II 

За судија на Окружниот стопански суд во 
Скопје се избира 

Никола Манговски, судија на Окружниот сто-
пански суд во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-822 
24 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 
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128. 
Врз основа на член 42 од Законот за судовите 

на здружениот труд („Службен весник на СРМ" 
бр. 41/75), Собранието на'Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на заедничка седница на сите собо-
ри, одржана на 24 март Ш З година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАНИ СУДИИ НА СУДОТ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА И 

НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА З,ДРУЖЕНИОТ 
ТРУД 

I 
За постојан судија на Судот на здружениот 

труд на Македонија се избира 
м-р Димитар Узунов, судија на Основниот суд 

на здружениот труд во Скопје. 
И 

За постојани судии на Основниот суд на здру-
ниот труд во Скопје се избираат: 

а) со седиште во Титов Велес: 
Александар Јанчевски, судија на Општинскиот 

суд во Титов Велес и 
Јордан Ристевски, судија за прекршоци — Ти-

тов Велес. 
б) со седиште во Гостивар: 
Васил Костовски, судија на Општинскиот суд 

во Гостивар и 
Анде Стефановски, судија за прекршоци во 

Гостивар. 
III 

За постојан судија на Основниот суд на здру-
жениот труд во Битола се избира 

Христина Белевска, општински општествен 
правобранител на самоуправувањето — Битола. 

IV 
За постојан судија на Основниот суд на здру-

жениот труд во Штип се избира 
Никола Радовиќ, референт за застапување пред 

суд во ЗИК „Црвена ѕвезда" — Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-823 
24 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на 'Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

129. 
Врз основа на член 35 од Законот за јавното 

обвинителство („Службен весник на -СРМ" бр. 
10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничката седница на 
сите соборив одржана на 24 март 1983 година, до-

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИЦИ НА ОКРУЖНИОТ 
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО ВО БИТОЛА 
За заменици на окружниот јавен обвинител во 

Окружното јавно обвинителство во Битола се име-
нуваат : 

Никола Стефановски, заменик на окружниот 
јавен обвинител во Окружното јавно обвинител-
ство во Битола и 

Петар Ивановски, заменик на окружниот ја-
вен обвинител во Окружното јавно обвинителство 
во Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-825 
24 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

130. 
Врз основа на член 90, став 2 од Законот за 

редовните судови („Службен весник на -СРМ" бр. 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА 

ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ 
I 

Се разрешуваат од должност судиите на Ок-
ружниот суд во Скопје: 

Миладин Стојанов и 
Даринка Стојановска, поради заминување на 

нови должности. 
II 

За судии на Окружниот суд во Скопје се из-
бираат: 

Петровски Стојан, судија на Општинскиот суд 
Скопје I.— Скопје и 

Вели Ведат, судија на Општинскиот суд Скоп-
је И — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-824 Претседател 
24 март 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 

131. 
Врз основа на член 35 и член 39, став 1, алине-

ја 4 од Законот за јавното обвинителство („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одржа-
на на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ 
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ОКРУЖНОТО ЈАВНО 

ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ 
Се разрешува од должност заменикот на ок-

ружниот јавен обвинител во Окружното јавно об-
винителство во Скопје 

Душан Трпев, поради пензионирање. 
Разрешувањето се врши со важност од 31 ја-

нуари ,1983 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА -
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр: 08--8i26 Претседател 
24 март 1983 година на Собранието на СРМ, 

(Скопје Бошко Станковски, с. р. 

132, 
Врз основа на член 338, став 1, точка 25 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македони-
ја, член 162, став 2 и член 172, став 1 од Зако-
нот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" број 45/80), Собранието' на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 24 март 1983 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
З1А РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛТУР-

НИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 
Се разрешува од должност потпретседателот 

на Републичката комисија за културни врски со 
странство 

д-р Луан 'Старова, поради истек на мандатот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-821 Претседател 
24 март 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
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133. 
(Врз основа на член 338, алинеја 7 од Уста-

вот на Социјалистичка Република Македонија, член 
162, став 2 и член 172, став 1 од Законот за др-
жавната управа („Службен весник на СРМ" број 
45/80), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КО-

МИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО 
СТРАНСТВО 

Се разрешува заменикот на претседателот на 
Републичкиот комитет за економски односи со 
странство 

Методија Смилески, поради заминување на но-
ва должност. 

За заменик на претседателот на Републичкиот 
комитет за економски односи со странство се име-
нува 

Борис Чаловски, член на Колегијалниот рабо-
товоден орган на Трговската работна организација 
„Јавор" — Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

г 
Бр. 08-820 

24 март 1983 година 
Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

134. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

сценско-уметничката дејност ^„Службен весник на 
СРМ" бр. 41/73), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 24 март 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРЕЗЕНТИРА-
ЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ВРЕДНОСТИ „МАКЕДО-

НИЈА -КОНЦЕРТ" - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на членовите 40, 49, 50, 51, 
52, 61, 62, Ш , 105, 106, 107, 108, 109, 142, 143 и 156 од 
Статутот' на Работната организација за презенти-
рање на културните вредности „Македонија-кон-
церт" — Скопје што се однесуваат на работите од 
посебен општествен интерес и на учеството на прет-
ставниците на општествената заедница во одлу-
чувањето по тие работи, што го^ донесоа работници-
те на Работната организација за презентирање на 
културните вредности „Македонија-концерт", на 
референдумот одржан на 30 март 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 0-8-848 
24 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, с. р. 

135. 
Врз основа на член 21 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр, 5/74 и 9/78), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд и Општествено-
но литичкиот собор, одржани на 24 март 1983 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВА-
ЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

Се ,потврдува Самоуправната спогодба за из-
менување и дополнување на Самоуправната спогод-
ба за здружување на општинските заедници на 
здравството и здравственото осигурување во Ре-
публичка заедница на здравството и здравственото 
осигурување, што ја утврди Собранието на Заед-
ницата на заедничка седница на сите собори на 
делегати, одржана на 23 јуни 1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА . 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр, 08-850 
24 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на (Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 
Претседател 

на Онштествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, с. р. 

136. 
Врз основа на член 21 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување („Службен весник на СРМ", 
бр. 5/74 и 9/78), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд и Општествено-поли-
тичкиот собор, одржани на 24 март 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
З!А ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕД-
НИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ - СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутот на Републичката само-
управна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Скопје, што го ут-
врди Собранието на Заедницата на заедничка сед-
ница на сите собори на делегати, одржана на 23 
јуни 1981 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-849 
24 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с, р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот собор, 
Ванчо Близнаковски, с. р. 
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137. 
(Врз основа на член 128. став 3 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 
март 1983 година, донесе 

I 
О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕР-

ГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

/Се потврдува Статутот на Самоуправната ин-
тересна заедница за енергетика на Македонија — 
Скопје, што го донесе Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница за енергетика на Маке-
донија, на седницата одржана на '22 ноември 1982 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
- РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-851 
24 март 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собраниетр на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател . 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

139. 
Врз основа на член 18, став 2 од Законот за 

самоуправните интересни' заедници на културата 
(„Службен весник на СРМ" бр. 5/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 
март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУ-
КА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ 

Се потврдува Статутарната одлука за измену-
вање и дополнување на Статутот на Републичка-
та заедница на културата — Скопје, што ја донесе 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 15 јуни 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-847 
24 март 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на 'Собран-ието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски,, с. р. 

138. 
Врз основа на член 128, став 3 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 
март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПО-
ГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО САМОУПРАВНА 
ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА 

МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ 

Се потврдува Самоуправната спогодба за здру-
жување во Самоуправна, интересна заедница за 
енергетика на Македонија — Скопје, што ја усвои 
Собранието на Заедницата, на седницата одржана 
на 22 ноември 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-852 
24 март 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковска, с. р. 

140. 
Врз основа на член 118, став 1 од Законот за 

патишта („Службен весник на СРМ" бр. 15/80), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНА-
ТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОСНОВ-
НИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 
ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОДРЖУВА-
ЊЕ НА ЈАВНИ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈА -

ПАТ" - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Самоуправната спогодба 
за здружување на основните организации на здру-
жениот труд во Работна организација за одржува-
ње на јавни патишта ^,Македонија-пат"' — Скопје, 
на одредбите што се однесуваат на вршењето на 
дејностите од посебен општествен интерес, што ја 
усвоија работниците на основните организации на 
здружениот труд во состав на Работната органи-
зација, на референдумот одржан на 3-1 август, 6 
септември,. 14 октомври и в декември 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. 

Бр. 08-854 
24 март 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 1 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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141. 
Врз основа на член 118, став 1 од Законот за 

патишта' („Службен весник на СРМ" број 15/80), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ 
НА ЈАВНИ ПАТИШТА „МАКЕДОНИЈА-ПАТ" -

СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на Работната 
организација за одржување на јавни патишта „Ма-
кедонија-пат" — Скопје, на одредбите што се од-
несуваат на вршењето на дејностите од посебен оп-
штествен интерес, -што го донесоа работниците на 
основните организации на здружениот труд и на 
Работната заедница на Заедничките служби, на 
референдумот одржан на 31 август, 6 септември, 14 
октомври и 8 декември 1982 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-853 
24 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, ^с. р. 

(Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

142. 
Брз основа на член 5 од Законот за наградата 

„Мито Хаџивасилев — Јасмин" („Службен весник 
на ,СРМ" број 32/68, 31/74 и 11/81), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на оддел-
ни седници на Соборот на здружениот труд и Оп-
штествено-политичкиот собор, одржани на 24 март 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА НАГРАДАТА „МИТО ХАЦИВАСИЛЕВ -

ЈАСМИН" 

I 
Се разрешуваат претседателот и членовите на 

Одборот за доделување на наградата „Мито Хаџи-
василев — Јасмин", поради истек на времето за 
кое се именувани: 

— претседателот 
д-р Илија Јосифовски; 
— членовите: 
Илија Зафировски, 
Јордан Радевски, 
Милчо Балевски, 
Мира Јанковска, 
м-р Петре Георгиевски, 
Јован Павловски, 
Горѓи Тоневски, 
Рецеп Златку, у 
Ајша Каја и 
Јордан Тасевски. 

II 
За претседател и членови на Одборот за доде-

лување на наградата ,,Мито Хаџивасилев — Јас-
мин" се именуваат: 

— претседател 
Стојан Димовски, генерален директор на Радио-

телевизија Скопје; 
— членови: 
Ванчо Андонов, директор на Уредот за доку-

ментација на ИС на Собранието на СР Македо-
нија, ' , , 

Борис Атанасовски, директор на Марксистич-
киот центар -,Мито Хаџивасилев — Јасмин" — 
Скопје, 

Ксенија Гавриш, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Мира Јанковска, помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за информации, 

Душко Малевски, уредник во РО НИП „Нова 
Маке д они ја" — Скопје, 

Емин Салих, член на Претседателството на 
ССРНМ, 

Благоја Стоилковски, главен уредник на I про-
грама на Радио Скопје, 

Сејфедин Сулејмани, советник во Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија, 

д-р ,Киро Темков, професор на Филозофскиот 
факултет во Скопје и 

д-р Светомир Шкариќ, директор на Институтот 
за социолошки и политичко-правни истражувања. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-8(29 Претседател 
24 март 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, г с. р. 

143. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА ОВОШТАРСТВО 

- СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Институт за овош-
тарство — Скопје поради истек на времето за кое 
е именуван Павле Петров. 

За претставник на општествената заедница во 
Советот на ООЗТ Институт за овоштарство — 
Скопје се именува Никола Столев, член на Изврш-
ниот совет и секретар на Секретаријатот за сто-
панство на Собранието на општината ,,Чаир" -
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА. СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-832 Претседател 
24 март 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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144. 
(Врз. основа на член 57 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА 
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН 
ОРГАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИ-

ЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ 

За членови на Конкурсната комисија за изгот-
вување предлог за именување индивидуален рабо-
товоден орган на Републичкиот завод за социјал-
ни дејности се именуваат: 

Димитар Алексов, член на 'Советот на Репуб-
ликата и 

Борка Кишманова, член на Извршниот совет 
и претседател на Комитетот за здравство и соци^ 
јална политика на Собранието на општината ,,Цен-
тар" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-841 
24 март 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

145. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита ((„Службен весник на (СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РА-
БОТНАТА ЗАЕДНИЦА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗА-
ВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 
Се разрешуваат претставниците на општестве-

ната заедница во Работната заедѓ^ица на Репуб-
личкиот завод за унапредување на социјалните 
дејности, поради истек на времето за кое се имену-
вани: 

Горѓи Спасов, 
Коста Петров, 
Мислим Мислими, 
Захарија Мишковска и 
Томе Тасев. 
За претставници на општествената заедница во 

Работната ^заедница на Републичкиот завод за уна-
предување на социјалните дејности се именуваат: 

Чедомир Георгиев, член на Претседателството 
на Републичкиот совет на ОСМ, 

Драгослав Копачев, лекар во Рудници и же-
лезарница „Скопје" — Скопје, 

I Љубица Кочкова, секретар на Градскиот од-
бор на Црвениот крст — Скопзе, 

Горѓи Кимов, асистент во Институтот за со-
циолошки и политичко-правни истражувања и 

Цветанка Сарачева, член на Извршниот совет 
и секретар на Секретаријатот за финансии и имот-
но-правни работи на Собранието на општината 
„Карпош" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-838 
24 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

146. 
Врз основа на член 3 од Законот за Фондот за 

унапредување на ликовната уметност „Моша Пи-
јаде" (,,,Службен лист на СФРЈ" број 35/72), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на (Соборот на здружениот труд 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 24 
март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕ-
ДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТНОСТ „МОША 

ПИЈАДЕ" 

Се разрешуваат членовите на Управниот одбор 
на Фондот за унапредување на ликовната умет-
ност „Моша Пијаде", поради и с т е к л а времето за 
кое се избрани: 

Боро Митриќев ски и 
Пецо Видимче. 
За членови на Управниот одбор на Фондот за 

унапредување на ликовната уметност „Моша Пи-
јаде" се избираат: 

Димитар Кондевски, академски сликар од Скоп-
је и 

Петар Хаџи Бошков, академски скулптор од 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-831 
24 март 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд. 

д-р инж. Илија Череиналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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147. 
Врз основа на член 4 од Законот за наградата 

,Д1 Октомври" („Службен весник на СРМ" број 
36/77), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Суштествено-политичкиот со-
бор, одржани на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-

ЊЕ НА НАГРАДАТА „11 ОКТОМВРИ" 

Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Одборот за доделување ,на заградата „11 Октом-
ври", поради истек на времето за кое се именувани: 

— претседателот 
д-р Александар Донев; 
— членовите: 
Васил Гучев, 
Соња Абаџиева-Димитрова, 
Ристо Стефановски, 
м-р инж. арх. Георги Константиновски, 
Драгослав Ортаков, 
д-р Тодор Џунов, 
м-р Икмет Крифца, 
д^р ,Александар Спасов, 
Христо Стамболиев. 
д-р Вулнет Старова, 
Глигор Чемерски, 
д-р Јордан токаревски, 
инж. Трајко Апостоловски, 
Киро Поповски, 
ген. мајор Миле Арнаутовски, 
Емин Салих, 
м-р Катерина Ношпалова и 
Горѓи Василевски. 

П 
За претседател и членови на Одборот за доде-

лување на наградата „11 Октомври" се именуваат: 

— претседател: 
Томе Буклевски, член на Претседателството на 

СРМ; 

— членови: 
Велимир Гиновски, генерален директор на „Ју-

гохром" — Јегуновце, 
д-р Цветан Грозданов, вонреден пррфесор на 

Филозофскиот факултет во Скопје, 
Јордан Грабулевски, академски вајар — Скопје, 
д-р Александар Димовски, редовен професор 

на Биолошкиот факултет во Скопје, 
Вукан Диневски, вонреден професор на Фа-

култетот за драмска уметност — Скопје, 
(Илхами Емин, пом. на претседателот на Ре-

публичкиот комитет за култура, 
Томислав Зографски, композитор — Скопје, 
Благоја Иванов, писател — Скопје, 
д-р Мирјана Јоноска, вонреден професор на 

Факултетот за физика — Скопје, 
Петар Карајанов, главен и одговорен уредник 

на списанието „Комунист" — Скопје, 
м-р Горе Михајловски, претседател на Изврш-

ниот совет на Собранието на општината Битола, 
м-р инж. Томислав Новаковски, претседател на 

Одборот за образование, наука и култура на Со-
борот ,на здружениот труд на Собранието на ,СР 
Македонија, 

Тошо Поповски, член на Советот на Републи-
ката, 

м-р Методи Петровски, член на Претседател-
ството на ЦК СКМ, 

м-р Јаким Петровски, директор на Институтот 
за земјотресно инженерство 1— Скопје, 

Мориц Романо, член на Претседателството на 
РК ССРНМ, 

Димче Савевски, член на Сојузот на здруже-
нијата на борците од НОВ на Македонија и 

д-р Вулнет Старова, делегат во Сојузниот со-
бор на Собранието на СФРЈ. 

СОБРАН-ИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-827 
24 март 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

148. 
Врз основа на член 8 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 17/74 и 42/77), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, - на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општее-
твено-политичкиот собор, одржани на 24 март 1983 
година, донесе 

о Д Л У К А 
ЗА -ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 

КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА 

ФОЛКЛОР - СКОПЈЕ 

За членови, на Конкурсната комисија за из-
готвување предлог за избор на директор на Ин-
ститутот за фолклор — Скопје се именуваат: 

Илија Беличанец, функционер во Републичкиот 
одбор на СЗБ од НОВ и 

Лепосава Петровска, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-842 Претседател 
24 март 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

149. 
Врз основа на член 50 од ,Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" Орој 20/70 и 
29/73), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА 
БОЛНИЦА ЗА БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА 

„ЈАСЕНОВО" - С. ЈАСЕНОВО - ТИТОВ ВЕЛЕС 
Се разрешуваат претставниците на општестве-

ната заедница во Работничкиот совет на Специ-
јалната болница за белодробна туберкулоза ,.Јаее-
ново" — с. Јасеново — Титов Велес, поради истек 
на времето за кое се именувани: 

Нада Ончева, 
д-р Параскева Манчева, 
Куљуси Хајрулау, 
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д-р Стојанчо Јанков,. 
Кемал Мусли 
ВОЈО Котевски и 
Вангел Муловски. 
За претставници на општествената заедница во 

Работничкиот совет на Специјалната болница за 
белодровна туберкулоза „Јасеново" — с. Јасеново 
— 'Гитов Велес се именуваат: 

Кардула Вергула, член на Советот на Репуб-
ликата, 

Милан Николов, секретар на Извршниот совет 
на Собранието на општината 'хитов -Велес, 

д-р Владимир Пасинечки, на работа во Здрав-
ствениот дом во Неготино, 

д-р Никола 'Стојановски, директор на Меди-
цинскиот центар во 'Гитов Велес, 

/ Горица Стрезова, делегат во ипштествено-поли-
тичкиот собор на Собранието н а - С Р Македонија, 

Ангел Теов, директрр на СОК —- Титов Ве-
лес и 

Јосиф Крналов, KB работник во Колската ра-
ботилница во Титов Велес. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-834 
24 март 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Банчо Близнаковски, с. р. 

150. 
Врз основа на член 4 од Законот за наградата 

„Климент Охридски" („Службен весник на СРМ" 
бр. 36/77), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

I 
Се разрешуваат претседателот и членовите на 

Одборот за доделување на наградата „Климент 
Охридски", поради истек на, времето за кое се 
именувани: 

— претседателот 
д-р Александар Димевски; 

— членовите: 
Душка Бојановска, 
Љубе Миленковски, 
Садо Хаме, 
Никола Младеновски, 
м-р Ремзи Несини, 
Предраг Пенушлиски, 
Васил Тоциновски, 
Драган Топчевски, 
Добре Давидовски, 
Лилјана Крстевска, 
Кирил Кулески, 
Нове Јоновски, 
Дафинче Ристевски, 
Стојан Ристоски, 

м-р Панче Кироски, 
Енвер Билјани, 
инж. Ванчо Иванов, 
Никола Лазаревски, 
Мира Сотировска и 
Киро Ташковски. 

И 
За претседател и членови на Одборот за доде-

лување на наградата „Климент Охридски" се име-
нуваат: 

— претседател 
Љупчо Копровски, професор на Филозоф-

скиот факултет во Скопје; 
— членови: 
Аго Ариф, предавач на Филолошкиот факул-

тет во Скопје, 
Аврамовски Вецко, делегат во Соборот на оп-

штините на Собранието на СРМ, директор на Ра-
ботната организација за основно образование и вос-
питание „11 Септември" — Кичево, 

Андреевски Цане, уредник на Радио-телевизија 
Скопје, 

Батковски Љубен, директор на фестивалот „Ох-
ридско лето" — Охрид, 

Феим Исаи, советник во Републичкиот завод 
за унапредување на образованието и воспитува-
њето — Скопје, 

д-̂ р Галена Куцулова, кустос, советник во Ис-
торискиот музеј на Македонија, 

Борислав Кулески, директор на Заводот за 
унапредување на претшколското и основното об-
разование и воспитување — Прилеп, 

Ѓоко Матевски, академски сликар — Скопје, 
Елена Михајловска, директор на Гимназијата 

,,Орце Николов" — Скопје, 
Живка Митева, директор на Матичната биб-

лиотека „Кочо Рацин" — Тетово, 
Елпида Паковска, балетски уметник — Скопје, 
Радмила Мицајкова, проф. на Педагошката ака-

демија „Климент Охридски" во Скопје, 
д-р Аврам Садикарио, редовен професор на 

Медицинскиот факултет во Скопје, 
Благој Самоников, директор на Домот на кул-

турата — Штип, 
д-р Велко Силј ановски, доцент на филолош-

киот факултет во Скопје, 
Горѓи Танковски, директор на Заводот за уна-

предување на иретшколското и основното образо-
вание и воспитување — Битола, 

потполковник Драган Цариќ, на работа во До-
мот на ЈНА — Скопје, , 

Љупка Џундева, артист во Македонскиот на-
роден театар, 

Шаип Салиу, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, педагошки со-
ветник во Заводот за школство - Куманово и 

Нијази Лиманоски,, помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за "образование и наука. 

С О Б Р А Н И Е Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А . 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-828 Претседател 
24 март 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковени, с, р. 

Претседател . 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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151. 
Врз основа на член 3, став од Законот за 

финансирање на истражувачките работи во ру-
дарството („Службен весник на СРМ" број 48/74), 
Собранието на Социјал,истичка Република Македо-
нија, на одд,елни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУ-

ВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

Се разрешуваат претседателот и членовите на 
Советот за истражувачки работи во рударството, 
поради истек на времето за кое се именувани: 

— претседателот 
д-р Томислав Иванов; 
—1 членовите: -
инж. Голуб Косевски, 
инж. Марин Александровски, 
инж. Драган Ангелевски, 
Ва,нгел Бакански, 
Миле Галески, 
инж. Ангел Давалиев, 

i Владо Ѓорѓиовски, 
инж. геолог Игнат Ефремов, 
инж. Никола Здравев, 
инж. Александар Ивановски, 
инж. Љубисав Иванов, 
Георги Иванов, 
инж. Димитар Југов, 
Душан Казан,џиевски, 
Атанас Каракамчев, 
Ефрем Кулаков, 
м-р Ристо Кусакатов, 
Панде Лазаров, 
Вангел Мандиловски, 
инж. Јордан Наумов, 
Трајан Печалевски, 
Јордан Саздов, 
Јован Спасеновски, 
инж. агр. Љубен Стефановски, 
инж. Томчо Томчев, 
Александар Тоскиќ, 
Миле Трајановски, 
Горѓи Трајков, 
Никола Туџаров, 
м-р Радомир Цветковиќ, 
Опа сен Ч а в иров ски, 
Примерна Чакарев а, 
Стамат Шандуловски и 
Димитар Чаршавски. 
За претседател и членови на Советот за ис-

тражувачки работи во рударството се именуваат: 
— претседател 
инж. геолог Никола Туџаров, шеф на Геолош-

ката служба на рудникот „Бучим" — Радовиш; 
— членови: 
инж. Павлин,а Аџи -Митре,вска, асистент на 

Економскиот институт во Скопје, 
д-р Милан Арсов, редове,н професор на Гео-

лошко-рударскиот факултет во Штип, 
инж. геолог Велибор Божиновски, директор на 

основ,на организација при рудникот „Огражден" -
Струмица, 

инж. геолог Дончо Божинов, шеф на Геолош-
ката служба при „Фени" — Кавадарци, 

инж. геолог Вангел Бакански, директор на РО 
„Неметали" — Берово, 

Мишко Василевски, делегат во Соборот на оп-
штините на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, 

инж. геолог Васил Гаштеовски, шеф на Гео-
лошката служба при рудникот „Тораница" — Кри-
ва Паланка, 

Томе Вељановски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, 

инж. геолог Игнат Ефремов, главен геолог на 
рудникот „Злетово" — Пробиштип, 

руд. инж. Симеон Иванов, директор на рудни-
кот „Саса", Македонска Каменица, 

инж. геолог Горѓи И,ванов, главен инженер во 
СОЗТ „Електростопанство на Македонија" — Ско-
пје, 

инж. геолог Захарије Ивановски, раководител 
на ООЗТ „Геологија" ,,,Југохром" — Кичево, 

инж. Александар Ивановски, директор на Гео-
биро" — Битола, 

инж. геолог Стево Јовановски, на работа во 
РО „Неметали" — Тетово, 

инж. Душан Казанџиевски, технички директор 
на Комбинатот за гипс „Радика" — Дебар, 

Никол,а Калејски, претседател на Извршниот 
совет на ' Собранието на општината Штип, 

Сабит Кранли, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на СРМ, претседател на Оп-
штинскиот суд — Ресен, 

Милчо Крепиев, директор на фабриката за 
талк — Титов Велес, 

Благоја Куковски, финансиски ,директор на РО 
„Дримкол" — Вевчани, 

инж. геолог Панде Лазаров, главен геолог на 
РЕК „Суводол" — Бито,ла, 

Идриз Идризи, делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ, 

Јордан Наумов, инж. геолог при рудникот ,,О-
на лит" — Чешиново — Кочани, 

Дан,е Попоски, чле,н на Извршниот совет и 
секретар на Секретаријатот за стопанство на Со-
бранието на општината Охрид, 

инж. геолог Стево Ракиќ, шеф на Геолошка 
служба на РИК „Силекс" — Кратово, 

Јово Спасеновски, рударски инженер-директор 
на „Мермери" — Гостивар, 

Момчило Милковски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ, 

' Бранко Симоновски, директор на основната ор-
ганизација на ЗИК — Куманово, 

Трајан Тосевски, директор на РО „БИМ" -
Свети Николе, 

Миле Трајановски, директор на Шумското' сто-
панство „Сандански" —- Македонски Брод, 

инж, Голуб Косевски, помошник на генерал-
ниот директор на Рудници и железарница „Скопје" 
—I Скопје, 

Наум Хаџи Лега, директор на Работната орга-
низација за изработка на накит „Златара" — Кру-
шево, 

инж. Радомир' Цветковиќ, советник во Репуб-
личкиот комитет за енергетика, индустрија и гра-
дежништво, 

инж. геолог Иван Џалев, геолог во Советот за 
студии и истражувања на Собранието на општи-
ната Гевгелија и 

,инж. геолог Сиља,н Христов, директор на ос-
новна организација при ^,Геолошкиот завод" — 
Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА / 

Бр. 08-830 
24 март 1983 година 
^ Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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152. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" број 20/70 и 
29/73), Собранието на Социјалис,тичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 24 март 1983 шдина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ 
БОЛЕСТИ - ДЕМИР ХИСАР 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Болницата за ду-
шевни болести —' Демир Хисар, поради истек на 
времето за кое се именувани: 

д-р Благоја симоновски, 
Златан Најдовски, 
Акиф Врангала и 
Кире Стојановски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Болницата за душевни болести се име-
нуваат: 

Тодор Степаноски, член на Извршниот совет 
на Собранието на општината Крушево и началник 
на Одделението за општествени служби, 

д-р Владимир Петковски, вработен во Меди-
цинскиот центар во Битола, 

Цвета Маринова, извршен секретар на Претсе-
дателството на OK СКМ — Демир Хисар и 

Рахман Фејзи, потпретседател на Извршниот 
совет на Собранието на општината Кичево. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-837 
24 март 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на 'Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

153. 
Врз основа на чле,н 14 од Законот за орга-

низирање на научните дејности („Службен весник 
на СРМ" број 17/74 и 42/77), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд' и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 24 март 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СО-
ВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ВЕТЕ-

РИНАРЕН ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ 

'Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Работната организација 
Ветеринаре,н институт — Скопје 

Сил^н Захариевски 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на Работната организација Ветеринарен ин-
ститут — Скопје се именува: 

Цветко Теофиловски, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СРМ, ветери-
нарен техничар во ЗИК ,,Скопско Поле". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-839 Претседател 
24 март 1983 година на 'Собранието на СРМ, 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

154. 
Врз основа на член 50 од Законот за здрав-

ството („Службен весник на СРМ" број 20/70), Соб-
ранието на Социјалис,тичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд- и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 24 март 1983 година, донесе 

о Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА 
КОСТНОЗГЛОБНА ТУБЕРКУЛОЗА ВО ОХРИД 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Специјалната болница 
за костнозглобна туберкулоза во Охрид, поради ис-
тек на времето за кое се именувани: 

Петар Тасевски, 
Баудин Велица, 
д--р Арсе Гошаревски, 
Кирил Апостолов, 
Ристо Бандровски и 
д-р Стефан Ралев. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Специјалната болница за костнозглобна 
туберкулоза во Охрид се именуваат: 

Николина Стојановска, лекар во Медицински-
от центар во Струга, член на Претседателството на 
ОК на СКМ - Струга, ' 

Зини Марку, член на ИС и началник на Од-
дел. за управни работи и заеднички служби на Соб-
ранието на општината Дебар, 

Елид,а Битрак, вработен во РО „Отекс" — Ох-
рид, 

проф. д-р Димко Кепески^ на работа во ООЗТ 
Клиника за ортопедски болести при Мед,ицинскиот 
факултет — Скопје, 

Живко Наумоски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СР Македонија, 
правен референт во РО „Електромонтажа" — Ох-
рид и 

Васили ја Цветановски, член на Извршниот со-
вет и секретар на Секретаријатот за здравство и 
социјална политика на Собранието на општината 
Охрид. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-833 Претседател 
24 март 1983 годх^на на Собранието на СРМ; 

Скопје Бошко Станковски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, , 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

\ Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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155. 
Врз основа на член 43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И 

ГЛАС - СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Центарот за слух, 
гов1ор и глас — Скопје, поради истек на времето 
за кое се именувани: 

Борис! Иванов', 

Никола Кондарко, 

Нелко Џутевски, 

д-р Петко Георгиевски, 

Абедин Карјану и 

Мифтар Мифтари. 

За претставници на општествената заедница во 
Советот на Центарот за слух, ,говор и глас — 
Скопје се именуваат: 

Аница Куцулова, стручен соработник во Со-
ветот на Сојузот на синдикатите на Македонија, 

Лазо Маџаровеки, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, раководител 
на работна единица за одржување на водоводна 
мрежа во ООЗТ Водовод и канализација (член на 
Собранието на РСИЗ за социјално осигурување), 

м-р Олга Мурџева—Шкариќ, предавач по дет-
ска и младинска психологија на филозофскиот 
факултет во Скопје, 

Милутин Николовски, извршен секретар на 
Претседателството на Општинскиот комитет на СКМ 
„Центар" — Скопје, 

Олга Огненовска, самостоен советник во Соб-
ранието на СРМ и - . 

Рада Шарановиќ, директор на Работната орга-
низација за згрижување и воспитување на деца и 
младинци „25 М^ј" — Скопје. 

156. 
Врз основа на член х43 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" број 9/78), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и ошнтествено-политичкиот собор, одр-
жани на 24 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕ-
ХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО 

ОШТЕТЕН ВИД - СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Работничкиот совет на Заводот 
за рехабилитација на деца и младинци со оштетен 
вид —- 'Скопје, поради истек ,на времето за кое се 
именуван,и: 

Живко Наумовски, -- -

Ѓулистана Јумер о!вска, 

Марија Жарова и 

Василие Поцев. 

За претставници на општествената заедница во 
Работничкиот совет на Заводот за рехабилитација 
на деца и младинци со оштетен вид — Скопје се 
именуваат: 

Вера Сеизова, лекар, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на град Скопје, 
на работа во диспанзерот на „Мер^ургимпорт" — 
Скопје, 

Екрем Ехмет, економист, на работа во ОХИС, 

Славица Јаневска, член на Претседателството 
на ГК на Сојузот на социјал етичката младина на 
Македонија, апсолвент на Правниот факултет, 

прим. д-р Панче Велковски, професор (соци-
јална медицина) на Вишата школа за социјални 
работници -^ 'Скопје и 

д-р Евдокија Грковска, педијатар во Амбулан-
тата во населбата Драчево, член на Претседател-
ството на OK ССРНМ „К. Вода" - Скопје. 

Јордан Тасев, 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-835 
24 март 1963 година 

Скопје 

Бр. 08-836 
24 март 1983 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот. труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

- Претседател 
на Оппггествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

Претседател 
на Ошнтествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 
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157. 
Врз основа на член 8 од Законот за органи-

зирање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број. 17/74, 46/74 и 42/17), Собранието на Со-
цијалист,ичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опш-
тествено-политичкиот собор, одржани на 24 март 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА 
КОМИСИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА РАБОТНАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА ВЕТЕРИНАРЕН ИНСТИТУТ - СКОПЈЕ 

За членови на Конкурсната комисија за изгот-
вување предлог за избор на директор на Работ-
ната организација Ветеринарен институт - Скоп-
је се именуваат: 

Мире Блажевски, член на Советот на Републи-
ката и 

' м-р Киро Тасковски, делегат во Општествено-
политичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА. СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр., 08-840 Претседател 
24 март 1983 година на Собранието на СРМ, 

Скопје х Бошко Станковски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

Ванчо Близнаковски, с. р. 

158. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од 
Законот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 25 март 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од изречената казна зат-

вор се прости на: 
1. Штерјов Никола Горѓи, од с. Чардаклија, 
2. Хаснија Ибраим Дани, од с. Делогожда, 
3. Сеат Неџип Рецепи, од Скопје. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 4г ме-

сеци се замени со условна осуда со тоа што таа 
нема да се изврши ако осуден,иот во рок од 1 го-
дина не стори ново кривично дело на: 

1. Јаховиќ Џељо Алија, од Скопје. 
III 

Изречената казна затвор Bio траење од 6 ме-
сеци се намали за 3 месеци на: 

И. Бајрамовски Назиф Нијази од Скопје. 
IV 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 
се намали за 6 месеци на: 

1. Димчевски' Панче Добре, од Скопје. 
V 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Слулѕбен весник 
на СРМ". 

Бр. 08-223 
25 март 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, с. р. 

159. 
Врз основа на член 15 од Законот за Советот 

на Републиката („Службен весник на 'СРМ" број 
47/74), Претседателството на СРМ, на Дванаесета-
та седница одржана на 4 март 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКАТА 

I 
За секретар на Советот на Републиката се 

именува Илија Беличанец. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со донесувањето, 

а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-176 
7 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ангел Чемерски, с. р. 

160. 
Врз основа на членовите 83 и 97 од Законот 

за Извршниот совет („Службен весник на СРМ" 
бр. 43/81) и точка 3 од Самоуправната спогод,ба за 
заедничките основи и мерила за утврдување и 
усогласување на личните доходи и другите примања 
на функционерите во Републиката и на делегатите 
во Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ" 
бр. 1/78), Извршниот совет на Собранието на СР 
Македонија, на седницата одржана на 27. I. 1983 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ И УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДО-
ХОДИ И НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ ТРО-
ШОЦИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ 
ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ И ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА 

НА ФУНКЦИИ ПО ГРУПИ 

Член 1 
Б,р Одлуката за основите и мерилата за утвр-

дување и усогласување на личните доходи и на-
доместоците за одделни трошоци на функционерите 
и работниците што ги именува Извршниот совет 
(„Службен весник на СРМ" бр. 19/78, 15/80, 19/82) 
во став 2 на членот 3, коефициентот за I група на 
функции утврден во распон од 3,10 до 3,30 се ме-
нува и гласи. 

,Д група од 3,00 до 3,50". 

Член 2 
Во Листата за распоредување на функции во 

групи на функции со определени коефициенти се 
вршат следниве изменувања и допол,нувања. 

1. Во I група на функции се додава нова прва 
подгрупа која гласи: 

„секретар на Извршниот совет на Собранието 
на СРМ" - 3,50; 

— Во втората гходгрупа, која станува трета под-
група на оваа група, се додава нова фу,нкција која 
гласи: 

„републички советник" — 3,00 до 3,30; 
— Во третата подгрупа, која станува четврта 

подгрупа на оваа група, се додаваат функциите: 
„директор на Управата за заеднички работи" — 

З Д 0 и 
„заменик на секретарот на Извршниот совет" — 

3 ,00 . 
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2. Во втората група, прва подгрупа со коефи-
циент 3,00 се распоредува функцијата потсекретар 
во Републичкиот секретаријат за народна одбрана, 
а во втората подгрупа се додаваат функциите: 

,,,директор на Управата за водостопанство, гла-
вен републички инспектор, претседател на колеги-
јален орган на управата, заменик на директорот 
на Републичкиот завод за судски вештачења во 
областа на финансиите, материјалното работење и 
сообраќајот и заменик на директорот на Републич-
киот завод за информатика" — 2,90. 

3. Во третата група на функции се додаваат 
функциите: 

„капетан на Капетанија на пристаништата, за-
меник на директор на управа во состав на ре-
публички секретаријат и комитет, на главен ре-
публички инспектор и на претседател на колегија-
лен орган на управа" — 2,70 до 2,80. 

4. Од Листата на функции по групи да се 
избришат функциите: 

— директор на Републичкиот завод за јавна 
управа, 

— директор на Републичкиот завод за цени, 
—' заменик на директорот на Републичкиот за-

вод за јавна управа, 
— заменик на директор ,на Републичкиот заво,д 

за цени, 
— секретар на Советот за изградба, одржување 

и реконструкција на патиштата, 
— секретар на Советот за прашања на опште-

ственото уредување, 
— секретар на Советот за стопански развој и 

економска политика. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр. 23-176/1 
27 јануари 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

ИЗВРШЕН СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 1 

НА СР МАКЕДОНИЈА 

ЛИСТА НА ФУНКЦИИ ПО ГРУПИ 
Според изменетиот член 3 од Одлуката . . . 

I ГРУПА ч Коеф. 3,00 - 3,50 

. — Секретар на Извршниот совет на 
Собранието на СР Македонија 3,50 

— Секретар на Секретаријатот за 
кадровски прашања на Извршниот 
совет; директор на: Републички-
,от хидрометеоролошки завод; Ре-
публичкиот завод за статистика; 
директор на Архивот на Македо-
нија 3,30 

— Републички советници 3,00 — 3,30 
— Директор на Републичката геодет-

ска управа, на Републичкиот за-
вод за меѓународна научно-тех-
ничка соработка, директор на 
Уредот за документација, потсек-
ретар за државна безбедност, ди-
ректор на Републичкиот завод за 
судски вештачења во областа на 
финансиите, материјалното рабо-
тење и сообраќајот 3,20 

— Претседател на Советот за иселе-
нички прашања, началник на Би-
рото за претставки и предлози на 

Извршниот совет, директор на Ре-
публичкиот завод за информати-
ка, директор на Управата за за-
еднички работи и секретар на 
Советот за истражувачки работи 
во рударството 3,10 

— Заменик на секретарот на Из-
вршниот совет 3,00 

— Виши советник во Извршниот 
совет 2,90 - 3,00 

II ГРУПА 

— Директор на Центарот за струч-
но образование на кадри за без-
бедност и општествена самозаш-
тита, директор на Дирекцијата за 
републички стоковни резерви, уп-
равник на КП Д — Идризово, пот-
секретар за јавна безбедност на 
РСВР, потсекретар во Републич-
киот секретаријат за народна од-

' брана и потсекретар во Републич-
киот секретаријат за финансии 3,00 

— Потсекретар во Извршниот со-
вет, потсекретар во: републички 
секретаријат, комитет, Заводот за 
општествено планирање и секре-
таријат на Извршниот совет, на-
чалник на републичка служба за 
известување и тревожење, по-
мошник на секретарот на: внат-
решни работи; народна одбрана 
и финансии, директор на Репуб-
личката управа за прашања на 
борците и воените инвалиди, ди-
ректор на Управата за водосто-
панство, главен републички ин-
спектор, претседател на колеги-
јален орган на управата, заменик 
на директорот на: Завод за ста-
тистика; Хидрометеоролошки за-
вод, Републички завод за меѓу-
народна научно-техничка сора-
ботка, на Републичкиот завод за 
судски вештачења во областа на 
финансиите, материјалното ра-
ботење и сообраќајот; на Репуб-
личкиот завод за информатика; 
на Републичка геодетска управа; 
на Архивот на Македонија и пот-
претседател на Советот за иселе-
нички прашања на Извршниот 
совет 2,90 

— Самостоен советник во Извршниот 
совет 2,80 - 2,90 

III ГРУПА 
— Помошник на секретар во Из-

вршниот совет; на републички 
секретар; помошник на директо-
рот на Републичкиот завод за 
општествено планирање, помош-
ник на претседател на републич-
ки комитет и на републичка ко-
мисија и помошник на самостојна 
стручна служба (секретаријат, за-
вод, управа, совет, дирекција, 
уред, архив и др.), управник на 
ВП дом — Тетово, директор на 
републичка управа за .имотно- ' 
-правни работи и за приходи, ка-
петан на Капетанија на приста-
ништата, заменик на: директор 
на Републичка управа во состав 
на републички секретаријат и 
комитет; на главен републички 
инспектор и на претседател на 
колегијален орган на управа 2,70 — 2,80 
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IV ГРУПА 
— Советник во Извршниот совет, на 

републички секретар, на претсе-
дател на републички комитет и 

' комисија и на самостојна стручна 
служба (секретаријат, завод, уп-
рава, совет, дирекција, уред, ар- -
хив и др.) 2,30 — 2,70 

161. 
Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
45/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија д,онесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 

За помошник на републичкиот секретар за на-
родна одбрана се назначува Димитар Николовски, 
секретар на Секретаријатот за народна одбрана на 
Собранието на општината ,,,Кисела Вода" — Скопје. 

Бр. 17-500/1 
10 март 1983 година 

Скопје 
'Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р̂  

162. 
Врз основа на член 173 став 3 и 176 од Зако-

нот за државната управа („Службен весник на 
СРМ" бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА 
ОДБРАНА 

За помошник на републичкиот секретар за на-
родна одбрана повторно се назначува Тодор Кра-
лев. 

Бр. 17-499/1 
10 март 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

163. 
' Врз основа на член 173 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен весник на СРМ" бр. 
37/80), Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 

НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА 
ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

Се разрешува од должност советник на репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи д-р Јордан 
Спасески, поради заминување на друга должност, 
сметано од 31. XII. 1982 година. 

Bpi 17-498/1 
10 март 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

164. 
Врз основа на член 214 од Законот за безбед-

ност на сообраќајот на патиштата („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 8/75, 4/78 и 16/81), Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌА-

ЈОТ НА ПАТИШТАТА 

1. Се разрешува претседателот, секретарот и 
членовите на Републичкиот совет за безбедност на 
сообраќајот на патиштата, поради истек на времето 
за кое се именувани и тоа: 

а) претседателот ' 
— Борис Алексоски; 
б) секретарот 
— Димитар Смугревски; 
в) членовите: 
— Киро Коштанов, 
— Киро Зеленков, 
— Тодор Димовски, 
— Крсте Крстевски, 
— д-р Кирил Јанев, 
— Раде Велјановски, 
—t Божидар Анчевски, 
— м-р Крсте Ангеловски, 
— Александар Петровски, 
— Ташко Ташковски, 
— Митко Алексов, 
— д-р Драги Данев, 
— Јаким Андонов, 
— м-р Горѓи Јанчевски, 
— Боро Равњански, 
— Стрезо Ангеловски, 
— Јорго Хаџи Стерјо, 
— Касам Муареми. 
2. За претседател, секретар и членови на Ре-

публичкиот совет за безбедност на сообраќајот на 
патиштата се именуваат: 

а) за претсед,ател 
Борис Алексоски-Карче, досегашен претседа-

тел на Републичкиот совет ,за безбедност на сообра-
ќајот на патиштата; 

б) за секретар 
Стојан Дамјановски, самостоен инспектор по 

превентива во сообраќајот при Градскиот секрета-
ријат за внатрешни работи — Скопје; 

в) за членови: 
1. д-р Крсто Ангелов,ски, професор на Педа-

гошката академија „Климент Охридски" — Скопје, 
2. д-р Љубомир Арнаутовски, професор на 

Правниот факултет во Скопје, 
3. д-р Карпош Бошковски, лекар-специјалист 

по судска медицина и асистент на Медицинскиот 
факултет во Скопје, 

4. Бошко Бошковски, новинар во ООЗТ — Ре-
дакција на РО НИП ,,,Нова Македонија" — Скопје, 

5. Пејко Блажевски, член на Советот на Репуб-
ликата, 

6. Борче Васовски, секретар на Сојузот на во-
зачите на Македонија, 

7. Крсте Василевски, советник за работно и 
политехничко воспитување при Републичкиот за-
вод за унапредување на образованието и воспиту-
вањето — Скопје, 

8. Никола Василевски, потсекретар во Репуб-
личкиот комитет за образование и наука, 

9. Михајло Велјановски, началник на Одделе-
нието за внатрешна контрола во работната заед-
ница — Заеднички служби на ЖТО — Скопје, 
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34. инж. Борис Чаушевски, началник на Одде-
лението за безбедност, контрола и регулирање на 
сообраќајот при Републичкиот секретаријат за 
внатрешни работи. 

Б,р. 17-497/1 
10 март 1983 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Тахир Кадриу, с. р. 

10. Трајан Гоцевски, секретар на Републичкиот 
одбор на Синдикатот на работниците од сообраќајот 
и врските, 

11. инж. Бејтула Деваја, генерален директор на 
Работната организација за одржување јавни па-
тишта „Македонија пат" — Скопје, 

12. Мирче Данаковски, советник во Редакци-
јата за специјални емисии на Информативно-до-
кументарната програма при ООЗТ Телевизија 
Скопје, 

13. Мице Димески, член на Советот на Центарот 
на Црвениот крст на Југославија за обука на 
кадри, 

14. Јован Елемиров, полковник во ЈНА, Воена 
пошта 5573 — Скопје, 

15. Горѓи Илиевски, Советник на претседателот 
на Републичкиот комитет за меѓународни односи, 

16. д-р Јосиф Јосифовски, советник на прет-
седателот на Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика, 

17. Јордан Јордановски, јавен обвинител на Ма-
кедонија, 

18. Исмет Качар, член на Претседателството на 
Сојузот на социјалистичката младина на Македо-
нија, 

19. Крсто ч Крстевски, претседател на Републич-
киот совет за прекршоци, 

20. Миле Крчковски, директор на Републичкиот 
завод за судски вештачења во областа на финан-
сиите, материјалното 'работење и сообраќајот — 
Скопје, 

21. Горѓи Лафчински, дипломиран сообраќаен 
инженер, претседател на Сојузот на инженерите 
и техничарите и врски на Македонија, 

22. Живорад Макаревски, ПОМОШНИК на прет-
седателот на Републичкиот комитет за сообраќај 
и) врски, 

23. Душан Масев, шеф на Службата за внат-
решна контрола при РО за одржување јавни па-
тишта „Македонија пат" — Скопје, 

24. Александар Нацевски, началник на Упра-
вата за јавна безбедност при Републичкиот секре-
таријат за внатрешни работи, 

25. инж. ЈБубиша Пај макевски, професор на 
Електромашинскиот училишен центар — Скопје, 

26. д-р Никола Петров, професор на Филозоф-
с к а ^ факултет — Скопје, 

27. Ристо Ралев, секретар на Сојузот на клубо-
вите на млади техничари и природњаци на Ма-
кедонија, 1 

28. Стојан Ристов, директор на Центарот за об-
разовЈание на кадри за безбедност и општествена 
самозаштита „Елисие Поповски-Марко" — Скопје, 

29. Костадин Стојанов, советник во Републич-
ката самоуправна интересна заедница за патишта, 

30. Ташко Ташковски, директор на Заедницата 
за ризици и моторни возила при ЗОИЛ „Македо-
нија" — Скопје, 

31. Јане Туфа, стручен соработник за засолну-
вање, затемнување и маскирање во Републичкиот 
секретаријат за народна одбрана, 

32. Јорго Хаџи-Стерјо, потсекретар во Репуб-
личкиот секретаријат за правосудство, 

33. Ванчо Цветковски, член -на Републичката 
конференција на ССРНМ, 

165. 
Врз венова на член 83 став 2 од Законот за 

народна одбрана („Службен весник на СРМ" бр. 
11/76), Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

I. За членови на Републичкиот штаб за цивил-
на заштита се именуваат: 

1. Младен Младеновски, советник за обука во 
Републичкиот секретаријат за народна одбрана, 

2. Ристо Никовски, потсекретар во Републичкиот 
ком,итет за информации. 

Бр. 17-496/1 
10 март 1983 година 

Скопје 

\ Потпретседател 
на Извршниот совет, 

Тахир Кадриу, с. р. 

166. 
Врз основа на член 155 став 1 од Законот за 

безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен 
весник на СРМ" бр. 8/75), претсед,ателот на Репуб-
личкиот комитет за здравство и социјална поли-
тика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗДАВАЊЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНИ УВЕРЕНИЈА ЗА ТЕЛЕСНА И 
ДУШЕВНА СПОСОБНОСТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО 

МОТОРНО ВОЗИЛО ИЛИ ТРАКТОР 

1. Во Решението за овластување на здравстве-
ните (Организации на здружен труд за вршење на 
здравствени прегледи и ,издавање на здравствени 
уверенија за телесна и душевна способност за 
управување со моторно возило или трактор (,,Служ-
бен весник на СРМ", бр. 43/80), во ставот 1 под 
точката 14 се додава нова точка 15 која гласи: 

,,,Медицински центар — Битола ООЗТ Здрав-
ствени служби — Кичево". 

2. Ова решение влегува в,о сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 03-932/1 
9 март 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Републичкиот комитет 
^ за здравство и социјална политика, 

Каменчо Ѓ,оргов, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

139. 
Заради спроведувањето на задачите утврдени 

со Резолуцијата за политиката, на остварувањето 
на Општествениот план на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија за периодот 1981—1985 во 198Г5 
година („Службен весник на СРМ" бр. 49/82), а врз 
основа на член 136 од Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија, самоуправните интересн,и 
заедници на насоченото образование формирани за 
територијата на Републиката, Републичката само-
управна интересна заедница за основно образова-
ние, (самоуправните интересни заедници на науч-
ните дејности формирани за територијата на Ре-
публиката, Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија, Републичката самоуправна интересна заед-
ница за општествена заштита на децата и Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за соци-, 
јална заштита склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТ-
РЕБИ ПРЕКУ РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ 
ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците во оваа спогодба (корисници на 

општествени средства) се согласија, во согласност 
со политиката утврдена со Резолуцијата за поли-
тиката на остварувањето на Општествениот план 
на Социјалистичка Република Македонија за пе-
риодот 1981—1985 во 1983 година, вкупните изворни 
приходи кои служат за задоволување на заеднич-
ките потреби преку републичките самоуправни 
интересни заедници од општествените дејности во 
1983 година, да )се движат во рамките утврдени 
со оваа спогодба. 

Чден 21 
Како средства од член 1 на оваа спогодба се 

сметаат вкупните средства кои се евидентираат во 
Службата на општественото книговодство во Из-
вештајот за наплата на приходите на онштествено-
политичките заедници и нивните фондови, само-
управните интересни заедници и други самоуправ-
ни организации и заедници и нивната распределба 
по корисници (Образец „Б-2"). 

Член 3 
Учесниците во oteaa спогодба се согласија (сред-

ствата од член 1 на оваа спогодба во 1983 година 
по одделни корисници да изнесуваат: 

во мил. динари 

1. Самоуправни интересни заедници на 
насоченото образование 2.859 

2. Републичка самоу.правна интересна за-
едница за основно образование х 745 

3. самоуправни интересни заедници на 
научните дејности 280' 

4. Самоуправна интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија 10.770 

Од тоа: 
— за пензии и инвалиднини 10.370 
— за други потреби 400 

5. Републичка самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на 
децата , 1.439 

Од тоа: 
— за додаток на деца , 1.394 
— за други потреби 45 

6. Републичка самоуправна интересна 
заедница за социјална заштита 174 

Од тоа: 
— за основни права 116 
— за други потреби 58 

Средствата од точката 1 и 3 на овој член по 
поодделни самоуправни (интересни заедници обра-
зувани на територијата на Републиката ќе се 
распоредат врз основа на самоуправни спогодби 
помеѓу гранските заедници. 

Средствата од точката 4 наменети за пензии 
и инвалиднини, од точката 5 наменети за исплати 
по основ на додаток на 'деца и од точката 6 наме -
пети за исплати по основ на основните права од 
социјалната заштита можат да се формираат и над 
утврдените износи во оваа спогодба, доколку ис-
платите по основ на одделни права ice поголеми од 
утврдените (Средства а најмногу до ' исплатите спо-
ред прописите и законите со кои се регулирани. 

А. 

Член 4 
Учесниците во оваа спогодба се согласија нај -

малку 150/о од средствата на Републичката само-
управна интересна заедница за основно образо-
вание, утврдени во член 3 точка 2 од оваа спо-
годба, да се користат за учество во финансира -
њето на изградбата и опремувањето на училишен 
простор за основно образование врз основа на 
програмата што ќе ја донесе Републичката само-
управна интересна . заедница за основно образо-
вание. 

Член 5 
Учесниците во оваа спогодба се согласија да 

донесат годишен биланс на планираните средства 
и извршат распоред на вкупните средства по по-
одделни тримесечја и месеци и да го достават 
до Службата на општественото книговодство за-
ради следење на извршувањето најдоцна до 20 
март 1983 година. 

Член 6 
Учесниците во оваа спогодба се согласија врз 

основа на тримесечни биланси и процени за ос-
тварувањето на приходите во текот на годината 
да преземаат мерки приходите да се остварат во 
рамките утврдени со оваа спогодба. 5 

Ако според податоците на Службата на оп-
штественото книговодство се утврди дека оства-
рените приходи во претходното тримесечје се по-
големи од утврдените според член 5 на оваа спо-
годба, тој корисник ќе изврши соодветно нама-
лување на етапните на придонесите од доходот 
односно, личните доходи, освен за (средствата за 
намените утврдени во член 3 став 3, доколку ис-
платите за тие намени се поголеми од утврде-
ните средства. 

Член 7 
Учесниците во оваа спогодба се 4 согласија 

Службата на општественото книговодство, врз ос-
нова на податоците за остварените приходи на 
одделен корисник за три, шест и девет месеци, 
повеќе уплатените приходи да ги издвои ,на по-
себни /сметки. 

Повеќе уплатените приходи можат да се ко-
ристат во наредното тримесечје доколку прихо-
дите за тоа тримесечје не се остварат според ут-
врдениот распоред на средствата од член 5 на оваа 
спогодба. 

Учесниците во оваа спогодба се согласија со 
денот на остварувањето на договорениот годишен 
износ да престане уплатата од корисниците на 
општествените средства за соодветната самоуп-
равна интересна заедница. 



13 април 1983 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 10 - Стр. 1,93 

Учесниците во оваа спогодба (се согласија да 
склучат договор со Службата на општественото 
книговодство за извршување на мерките од став 
3 на овој член. 

Член 8 
Изменување и дополнување на оваа спогодба 

може да се врши според поста-пката по која е и 
склучена. 

Член 9 
Оваа спогодба е потпишана на 16 март 1983 

година, а ќе се применува за 1983 година. 

Член 10 
- Оваа спогодба ќе се објави во „Службен вес-

ник на Социјалистичка Република Македонија." 

Потписници: 
I. За чСамоуправната интересна заедница 

на насоченото образование во рудар-, 
отвото, рударските истраги, обоената 
и црната металургија, 

инж. Томислав Стојановски, с. р. 

2. За Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во електро-
енергијата, електроиндустријата, ме-
талната и графичката индустрија. 

проф. д-р Томислав Бундалевски, с. р. 

3. За Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во хемис-
ката индустрија, текстилната индустри-
ја и индустријата за чевли, А кожи и , 
гума, 

дипл. инж. Божана Ѓорѓеска, с. р. 

4. За Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во градеж-
ништвото и градежната индустрија, 

дипл. инж. Станчев Ристо, с. р. 

5. За Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во земјо-
делството, шумарството, дрвната индус-
трија, индустријата за тутун и пре-
хранбената индустрија, 

д-р Цветко Ивановски, с. р. 

6. За Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во сообра-
ќајот и врските, 

проф. Јордан Илиевски, с. р. 

7. За Самоуправната интересна заедница 
на насоченото образование во тргови-
јата, угостителството, туризмот, занает-
чиството и комуналните дејности, 

дипл. инж. Методи Веселинов, с. р. 

8. За Самоуправната интересна -заедница 
на насоченото образование во здрав-
ството и социјалната политика, 

д-р Јулија Алваџиска, с. р. 

9. За Општата заедница на насоченото 
образование, 

Ќеман Лимани, с. р. 

10. "За Републичката самоуправна интере-
сна заедница за основно образование, 

дипл. екон. Јован Гавазов, с. р. 

II. За Самоуправната интересна заедница 
на научните дејности во рударството, 
црната и обоената металургија, метал-
ната индустрија, неметалите, електро-
стопанството, електроиндустријата и 
соодветните трговски дејности, 

проф. Петар Маленко, с. р. 

12. За Самоуправната интересна заедница 
на научните дејности во земјоделство-
то, водостопанството, преработката на 
земјоделски и сточарски производи, 
шумарството, преработката на дрво и 
соодветните трговски дејности, 

д-р Иван Ангелов, с. р. 

13. За Самоуправната интересна заедница 
на научните дејности во градежништ-
вото, стаибено-комуналните дејности, 
индустријата на градежни материјали, 
сообраќајот и врските и соодветните 
трговски дејности, 

д-р Љупчо Филиповски, с. р. 

14. За Самоуправната интересна заедница 
на научните дејности во хемиската, 
текстилната, кожарската и гумарскага 
индустрија, индустријата за целуло-
за и хартија и соодветните трговски 
дејности, 

д-р Радмила Кипријанова, с. р. 

15. За Самоуправната интересна заедница 
на научните дејности во фармацевт-
ската и козметичката индустрија, 
здравството и социјалната заштита и 
соодветните трговски дејности, 
доцент д-р Момир Поленаковиќ, с. р. 

16. За Општата самоуправна интересна за-
едница на научните дејности, 

проф. д-р Ристо Бузалков, с. р. 

17. За Републичката заедница за научни 
дејности,/ 

д-р Орде Иваноски, с. р. 

18. За Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија, 

Стојче Николовски, с. р. 

19. З-а Републичката самоуправна интерес-
на заедница за општествена зашти-
та на децата, 

Чедо Ѓорѓиев, с. р. 

20. За Републичката самоуправна интерес-
на заедница за социјална заштита, 

Љубица Чонева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ГРАД СКОПЈЕ 

140. 
Врз уснава на член 11, а согласно член 55 

од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
за воспитание и образование на општината Гази 
Баба, Собранието на Самоуправната интересна заед-
ница за воспитание и образование на општината 
Гази Баба, на У-та седница, одржана на 17. ЈП, 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТ-
РЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОС-
НОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА ВО 

1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување на потребите и (ин-
тересите во областа на основното воспитание и об-
разование на подрачјето на општината Гази Баба 
во 1983 год. изнесуваат: 
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— придонес од личен доход од работен однос, 
4,20%, освен на 'организациите на здружен 
труд од областа на основното образование 
(12011) и насоченото средно образование 
(12012) за кои се утврдува стапка на придонес 
од 2,10%; ^ 

— придонес од личен доход. од земјоделска 
дејност, 0,85%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопанска дејност, 6,00%; 

4 ,Л придонес од - личен доход од самостојно вр-
шење нестопанска дејност, 6,00%. 

Член 2 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ", а ќе се ,применува од 1 јануари 1983 
година. 

Бр. 08—5 
1.8 март 1983 година 

Скопје 5 
Претседател, 

Здравко Глигоровски, с. р. 

141. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 

од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
за (воспитание и образование на општината Карпош 
Собранието на Самоуправната интересна заедница за 
воспитание и образование на општината Карпош, 
на IV-та седница, одржана на 15. III. 1983 година,^ 
донесе 

о Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТ-
РЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОС-
НОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ ВО 

1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на основното воспитание и обра-
зование на подрачјето на општинатау Карпош во 
1983 година изнесуваат: 

— придонес од Личен доход од работен однос, 
4,20%, освен за организаците на здружен 
труд од областа на основното образование 
(12011) и насоченото средно образование 
(12012) за кои се утврдува стапка за придонес 
од 2,10%; 

- г придонес од личен доход ,од земјоделска 
дејност, 0,85%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопанска дејност, 6,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење нестопанска дејност, 6,00%. 

Член 2 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ", а ќе се применува Од 1 јануари 1983 
година. 

Бр. 08—7 
18 март 1983 година 

Скопје ' 
Претседател, 

Спасе Мирчески, с. р. 

142. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 

од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
за воспитание и образование на општината Ки-
села Вода, Собранието на Самоуправната интересна 
заедница за воспитание и образование на општи-
ната Кисела Вода, на У-та седница, одржана на 
18. III. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТ-
РЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОС-
НОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА 

ВО 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесете од лич,ниот доход на 

работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на основното воспитание и об-
разование на подрачјето на општината Кисела Во-
да во 1983 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос, 
4,20%, освен за организаците на здружен 
труд од областа на основното образование 
(12011) и насоченото средно образование 
(12012) за кои се утврдува стапка на придонес 
од 2,10%; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, 0,85%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопанска дејност, 6,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење нестопанска дејност, 6,00%. 

Член 2 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

Бр, 08—20 
18 март 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Надица Топаловска, с. р. 

143. 
Врз основа на член И, а согласно член 55 

(54) од Статутот на Самоуправната интересна заед-
ница за воспитание и образование на општината 
Центар, Собранието на Самоуправната интересна 
заедница за воспитание и образование на општи-
ната Центар, на V-та седница, одржана на 17. III. 
1983 год, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТ-
РЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОС-
НОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР ВО 

1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување н,а потребите и инте-
ресите во областа на основното воспитание обра-
зование на подрачјето на општината Центар во 
1983 година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос, 
4,20%, освен за организаците на здружен 
труд од областа на основното образование 
(12011) и насоченото средно образование 
(12012) за кои се утврдува стапка на придонес 
од 2,10%; 
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— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, 0,85%; 

—'придонес од личен доход од самостојно вр-
шење ^с,топанска деј носат, 6,00%; 

— придонес од личен доход , од самостојно вр-
шење нестопанска дејност, 6,00%. 

Член 2 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

Бр. 08—9 
18 март 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Ристо Кичевски, с. р. 

144. 
Врз основа на член 11, а согласно член 55 

од Статутот на Самоуправната интересна заедница 
за воспитание и образование на општината Чаир, 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
за воспитание и образование на општината Чаир, 
на У-та седница, одржана на 16. III. 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТ-
РЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ОС-
НОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЧАИР ВО 1983 

ГОДИНА 

Член 1 
Стапките на придонесите од личниот доход на 

работниците за задоволување на потребите и инте-
ресите во областа на основното воспитание и обра-
зование на подрачјето на општината Чаир во 1983 
година изнесуваат: 

— придонес од личен доход од работен однос, 
4,20%, освен за организациите на здружен 
труд од областа на основното образование 
(12011) и насоченото средно' образование 
(12012) за кои се утврдува стапка на придонес 
од 2,10%; 

— придонес од личен доход од земјоделска 
дејност, 0,85%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење стопанска дејност, 6,00%; 

— придонес од личен доход од самостојно вр-
шење нестопанска дејност, 6,00%. 

Член 2 
Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 

на СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1983 
година. 

Бр, 08—7 
18 март 1983 година 

Скопје 
Претседател, 

Мирка Пандова, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
- КРУШЕВО 

145. 
Врз основа на член 13 од Законот за само-

управните интересни заедници за образование и 
воспитание (,,Службен весник на. СРМ" бр. 9/78), 
член 10 и 20 од Самоуправната 'спогодба за осно-
вање на Општинската самоуправна интересна заед-
ница за образование и наука—Крушево и член 25 

од Статутот на ОСИЗ за образование и наука — 
Крушево, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 16. Ш. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ОСИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА -

КРУШЕВО ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на 

придонесите за ОСИЗ за образование и наука — 
Крушево за 1983 година. 

Член 2 
Придонесите што ќе се уплатуваат во полза на 

ОСИЗ за образование и наука — Крушево за 1983 
година ќе се пресметуваат и уплатуваат според 
следните стапки: 

1. придонес од личен доход од работен однос од 
стопанство и нестопанство, по стапка од 5,10%, 

' освен за организациите на здружен: труд од об-
ласта на основното образование и воспитување (ос-
новните училишта) кои придонесот од. личен доход 
ќе го ,пресметуваат1 по стапка од 2,55%; 

2. придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 2,20%;', / 

3. придонес од самостојно вршење на стопан-
ска (занаетчиска) дејност, по стапка од 5,00%; и 

4. придонес од самостојно вршење на нестопан-
ска дејност, по стапка од 5,00%. 

Член 3 
Во целост се ослободува од обврската чда упла-

тува придонес од личен доход за О СИЗ за обра-
' зование и наука — Крушево ООЗТ „ЦРН БОР" 

Крушево. 

Член 4 

Основица за пресметување на придонесот од 
член 2 на оваа одлука за точката 1 се бруто лич-
ните доход,и на вработените, а за придонесите од 
точките 2, 3 и 4 на истиот член основицата еа која 
се плаќа данок, согласно Законот за даноците на 
граѓаните. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува со важност ,од 1. 
I. 1983 година, освен одредбата што се однесува на 
уплатувањето на намален придонес (за 50%) што 
важи за основните училишта и целосното ослобо-

д у в а њ е од обврската за. уплатување придонес за 
ООЗТ „Црн бор" — Крушево што ќе се применува 
со важност од започнувањето на исплатата на лич-
ните доходи за месец март 1983 година. 

Член 6 

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи Одлуката бр. 02-339/1 од 17. XII. 
1981 година'. 

Член 7 

Одлуката Use се објави во „Службен весник на 
4 СРМ" и „Службен гласник на општината Кру-

шево", а ќе биде доставена до членките на Заед-
ницата, СОК и Општинската управа за приходи. 

Бр. D2—68/1 
16 март 1983 година 

Крушево 

Претседател, 
Милан Михајлов, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - РАДОВИШ 

146. 
Врз основа на член 14 од Законот за самоуп-

равните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74 и 9/78) и член 22 од Статутот на 
СИЗ на културата, Собранието на Заедницата, на 
седницата одржана на 17. III. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ОПШТИНСКА-
ТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА 
КУЛТУРАТА - РАДОВИШ И РЕПУБЛИЧКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - СКОПЈЕ ЗА 1983 

ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките што ги 

плаќаат општествените организации заради обез-
бедување средства на Општинската заедница на 
културата и Републичката заедн,ица на културата 
— Скопје. 

Член 2 
Основица за пресметување на придонесот ќе 

претставува: 
— за ОЗТ-остварениот доход; 
— за ^стопанските организации — остварениот 

бруто личен доход. 
Член 3 

Во 1983 ,година се утврдуваат збирните стап-
ки на придонеси: 

1. придонес од доходот на ОЗТ, по стапка од 
0.50% (во ,која влегуваат стапката на Општинската 
заедница на културата — Радовиш, со 0,25%; и 
стапката ѓ на Републичката заедница на културата 
- Скопје со 0,25%); 

2. придонес од бруто личен доход од работен 
однос од нестопанските организации, во износ од 
0,50% (во кој влегуваат стапката на ОСИЗ на кул-
турата — Радовиш tco 0,25% и стапката на Репуб-
личката заедница на културата со 0,25%). 

Издвојувањето и пресметувањето ќе го врши 
СОК-Радовиш. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со денот на донесу-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 02—31 
17 март 1983 година 

Радовиш 
Претседател, 

Ванчо Георгиев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
- РАДОВИШ 

147. 
Врз основа на член 13 точка 2 од Законот за 

самоуправните интересни ' заедници за образование 
и наука („Службен весник на СРМ" бр. 9/78), член 
25 став 3 од Статутот на СИЗ за основно образо-
вание и наука — Радовиш, Собранието на Заед-
ницата, на седницата од 18. III. 1983 година, доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОСИЗ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА,̂ — РАДОВИШ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесите од личен доход од работен однос од сто-
панството, личен доход од работен однос од несто-
панството, придонес од земјоделска дејност и при-
донес од занаетчиска дејност, со кои се обезбеду-
ваат средства на ОСИЗ за основно образование тз 
наука — Радовиш. 

Член 2 
Стапките на придонесите што ќе ice плаќаат 

на ОСИЗ за основно образование и наука изнесу-
ваат: 

1. придонес од личен доход од работен однос 
од стопанството, по стапка од 4,5'%; 

2. придонес од личен доход од работен однос 
од нестопанството, по стапка од 4,5%; 

3. ,придонес од земјоделска дејност, по стапка 
од 2,5%; 

4. придонес од самостојно вршење на занает-
чиска дејност, по стапка од 5%. 

- Член 3 
Согласно Законот на самоуправните интересни 

заедница за образование и наука, наплатата на 
придонесите по оваа одлука ќе ја ррши СОК-Ра-
ровиш и Одделението за општествени приходи при 
Собранието на општината Радовиш. 

Член 4 
Одлуката влегува во сила со објавувањето во 

„Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1. I. 1983 година. 

Бр. 30 
18 март 1983 година 

Радовиш 
Претседател, 

Јордан Михајлов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ - РАДОВИШ 

148. 
Врз основа на член 26 од Законот за само-

управните интересен заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 30 став 1 од Са-
моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Радовиш, Собранието на Заедницата, на за-
едничка седница на соборите на корисници и да-
ватели на услуги, одржана на 15. Ш. 1983 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАС-
ТАРСКИОТ ПРИХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВР-
ШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО СРЕДСТВА 

ЗА РАБОТА НАД КОИ ПОСТОИ ПРАВО НА 
СОПСТВЕНОСТ ЗА 1983 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонесот од катастарски до-

ход на земјоделците се 'определува во висина од 
7% во кој се содржани: 

- — стапката на придонесот на задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од, 4%; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствена заштита над задолжителните видови од 3%. 

2. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделска дејност ќе плаќаа'11? 
придонес за здравствено осигурување по 500 ди-
нари по член годишно од кои: 

— 250 динари на име придонес за правата од 
здравствено осигурување за задолжителни видови 
на здравствена заштита; 

250 динари на име придонес за правата од 
здравствено осигурување и здравствена заштита 
над задолжителните видови. 

II 
Со денот на применувањето на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за цр^донесот од 
катастарскиот доход и паушалниот придонес по 
осигуреник за здравственото осигурување на работ-
ните луѓе што вршат земјоделска дејност со сред-
ства за работа над кои постои право на сопственост 
за 1982 година, бр. 01-113. 
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ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 0203—125/5 
15 март 1983 година 

Радовиш 
Претседател, 

Гонца Атанасова, с. р. 

149. 
Врз основа на член 26 од Законот за самоуп-

равните заедници на здравството и здрав-ственото 
осигурување и член 29 став 1 точка 1 од Само-
управната спогодба за основање на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Радовиш, Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање на /седницата на Соборот на делегатите на 
работниците корисници на услуги и на Соборот на 
делегатите на работниците од здружениот труд во 
здравството даватели на услуги, одржана на 15. 
III. 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА-
ТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1983 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на работниците за 1983 година се опреде-
лува во висина од 8% од бруто личниот доход и 
другите примања, во која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита на осигурениците од 
4% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита што припаѓаат над задолжител-
ните видови и другите права од здравственото 
осигурување од 4%. 

— Тарифата на придонесот за здравственото 
осигурување во случај несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува во 
висина од: 

— 0,50% од остварениот доход намален за прес-
метаните законски и други обврски, освен данокот 
на доход; 

— 0,50% од основицата од која се пресметуваат 
придонесите на здравственото осигурување пред-
видени со став 1 од овој член за организациите на 
здружен труд и други организации и заедници кои 
не остваруваат доход. 

Член 2, 
Посебниот придонес за користење на здрав-

ствена заштита во странство се определува по по-
себна стапка во висина од 20% од нето личните 
доходи, односно од основицата утврдена со посебна 
одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распоредува по видови на правата сразмерно на 
стапките односно на тарифите на придонесот опре-
делен по член 1 на оваа одлука, 

Член 3 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување на заедницата за вработување и паричниот 
надоместок на ,привремено невработените лица и на 
уживателите на пензија се определува на 12% од 
нето примањата. 

За лица пријавени: во заедницата за вработува-
ње, основицата за пресметување на придонесот за 
здравствено осигурување ја сочинува посебниот из-
нос на име паричен надоместок на привремено не-
вработените лица во времето за кое се плаќа 'при-
донесот за здравствено осигурување. 

АКО во времето кога се плаќа придонесот за 
здравствено осигурување основицата не може да 
се определи на начин утврден во претходниот (став 
бидејќи не се исплатува надомест на привремено 
невработени лица, како основица за пресметување 
на придонесот служи основицата по која последен 
пат е пресметан придонесот за здравствено осигу-
рување. 

За лица кои работат по договор за дело ќе се 
плаќа ,придонес за здравствено осигурување за слу-
чај несреќа на работа по стапка од 0,5% од испла-
тениот надоместок. 

Член 4 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението (во натамошниот текст: 

Законот) и другите општи акти на Општинската 
заедница основицата за пресметување на придоне-
сот е определена во нето износ, придонесите за 
здравственото осигурување се пресметуваат и се 
плаќаат по стапка, односно според тарифата пре-
сметана за примена на нето личниот доход, односно 
примањата. 

Пресметувањето на стапките и на тарифите 
на начин предвиден ,во претходниот став се врши 
и кога личните доходи исклучително ice при^менз7" 
Еаат и се плаќаат во нето износ, како и во случај 
кога во личниот доход не се содржани сите придо-
неси од личниот доход или истите се плаќаат по-
другите стапки по кои придонесот се пресметува 
и се плаќа за поголем број работници вработени 
во работните организации. 

Член 5 
Обврзникот за уплата на придонесот е должен, 

согласно член 105 од Законот, при уплата на при-
донесите за здравственото осигурување и посебниот 
придонес за користење на здравствената заштита 
во странство на самиот налог-уплатница да даде 
спецификација за уплатените придонеси по видови 
на правата, со ознака на оеновиците и на периодот 
за кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот — уплатницата согласно со 
одредбите од став 2 на овој член, службата однос-
но поштата нема да го прими налогот-уплатницатз 
во смисла на член 38 од Законот за Службата на 
општественото книговодство. 

Член 0 
Придонесите ги пресметуваат и ги плаќат об-

врзниците на начин утврден со Законот, Статутот 
на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на работниците — Радовиш и дфуги оп-
шти акти на Општинската заедница. 

Член 7 
Со денот' на примената на оваа одлука прес-

танува да важи Одлуката за стапките и тарифите 
на придонесите за здравственото осигурување и 
стапките на посебните придонеси за користење на 
здравствена заштита во странство за 1982 го-
дина, бр. 01-112, од 10. III. 1982 година. 

Член 8 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и ќе се применува од 1. I. 1983 година. 

Бр. 0203—125/4 
15 март 1983 година 

Радовиш 

Претседател, 
Гонца Атанасова, с. р. 



Стр. 198 Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 13 април 1983 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
- НЕГОТИНО 

150. 
Врз основа на член 13 од Законот на СИЗ за 

образование и наука („Службен весник на СРМ" 
бр. 9/78) и член И од Статутот , на Заедницата за 
образование и наука, Собранието на СИЗ за об-
разование и наука, на седницата одржана на 20. II 
1983 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ ЗА ПРИДОНЕСОТ НА 
СИЗ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА - НЕГОТИНО 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при-

донесот од личен доход на работниците во работните 
организации од нестопанската дејност и од придо-
несот од личен доход од стопанска и професионал-
на дејност на СИЗ за образование и наука — Не-
готино. 

Член 2 
Стапките на придонесите кои ќе се плаќаат на 

СИЗ за образование и наука изнесуваат: 
— придонес од личен доход од работен однос 

на вработените во стопанството, по бруто стапка 
од 5,50%; 

— придонес од личен доход од нестопанството, 
по стапка од 5,50%, освен придонесот од личен до-
ход од работен однос во ОЗТ од предучилишното 
и основното образование и насоченото средно об-
разование, за кои се утврдува стапка на придонес 
од 2,75%; 

— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,20%; 

— придонес од личен доход од стопанска и про-
фесионална дејност, по стапка од 0,20%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

од личен доход од работен однос ќе се врши на 
бруто износите, додека на нето личните доходи и 
другите примања ќе се применува само во случа,т 
да дојде до промена на бруто износите на придо-
несите во почетокот на примената на оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила "од денот на до-

несувањето, ќе се објави во „Службен гласник на 
општината Неготино" а ќе се применува од 1. I. 
1983 година. 

Бр. 03—51 
16 март 1983 година 

Неготино 
' u Претседател, 

Стево Узунов, с. р. 
' ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

- НЕГОТИНО 
151. 

Врз основа на член И точка 3 од Законот за 
самоуправните интересни заедници за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) член 
46 од Статутот на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита — Него-
тино,' Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита — Него-, 
тино, на седницата одржана на 25. II. 1983 година 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ-
ТЕ НА ОПШТИНСКАТА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА - НЕГОТИНО ЗА 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на здру-
жениот труд од доходот и работните луѓе од лич-
ниот доход, заради обезбедување средства на Оп-
штинската СИЗ за социјална заштита и за здружу-
вање (средства во Републичката СИЗ за социјална 
заштита. 

Член 2 
Во 1983 година, се утврдуваат стапките на при-

донеси и тоа: 
1. 0,58% — придонес од доходот на основните 

организации на здружен труд,; 
2. 0,60% — придонес од личен доход од работен 

однос; 
3. 0,60% -Т— придонес од личен доход од зем-

јоделска деност; , 
4. 0,60% — придонес од личен доход од самос-

тојно вршење на нестопанска и стопанска дејност. 
Член 3 

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 
доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресмету-
вање и плаќање на данокот на доход на органи-
зациите на здружен труд („Службен весник на 
СРМ", бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 
35/78, 9/79, 20/79 и 2/80) се додека конечно не се 
регулира пресметувањето и утврдувањето на при-
донесите од доходот и не се пропише соодветен 
образец според специфичностите на секоја сфера. 

Досегашните броеви во колоната 2 од образецот 
,,ПДЗ" на која се пресметува придонесот од дохо-
дот на основните организации на здружен труд за 
социјална заштита се заменуваат со соодветни број-
ки од образецот „Деловен резултат во Тек на го-
дината" — (Биланс на успехот), кој се примену-
ва од 1 јануари 19t82 бодина. 

Член 4 
Пресметувањето и уплатата на здружените сред-

ства ќе ги врши Службата на општественото кни-
говодство!. 

Член 5' 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен гласник на општината Неготино", а 
ќе се применува од.1. I. 1983 година. 

Бр. 02—7 
25 февруари 1983 година Претседател, 

Неготино Киро Андов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ДЕЦАТА - НЕГОТИНО 

152. 
Врз основа на член 60 став 1 точка 4 од За-

конот за определени облици на општествената заш-
тита на децата и за самоуправните интересни за-
едници за општествена заштита на децата („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 14 од Ста-
тутот на Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Не-
готино,( Собранието на заедницата, на седницата 
на Извршниот одбор на О СИЗ за општествена заш-
тита на^ децата — Неготино, одржана на 14. II. 
1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА - НЕГОТИНО ЗА 1983 ГОДИНА 
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат стапки на при-
донесот од личен доход на вработените, од личен 
доход од земјоделската дејност и личен доход од 
самостојно вршење на стопанска и професионална 
дејност за Општинската самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата — Не-
готино'. 

Член 2 
Стапките на придонесот што ќе се плаќаат на 

ОСИЗ за општествена заш,тита на децата — ,Не-
готино' изнесуваат: 

— придонес од личен ,доход^ од стопанство, по 
бруто стапка од 2,05%; 

— придонес од личен доход од. нестопанство, по 
бруто стапка од 2,05%, освен придонесот од личен 
доход од работен однос во организациите на здру-
жен труд од предучилишното, основното образова-
ние и насоченото средно образование за кои се 
утврдува стапка од 1,025%; 
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— придонес од личен доход од земјоделска деј-
ност, по стапка од 0,15% и 

— придонес од личен доход од стопанска и 
професионална дејност, по стапка од 1,00%. 

Член 3 
Пресметувањето и уплатувањето на придоне-

сот од личен доход од работен однос ќе ice врши 
на бруто износите, додека на нето личниот доход 
и другите примања ќе ice применува само во случај 
да дојде до промена на бруто износите на личен 
доход кои служат како основ за определување на 
износите на придонесите во почетокот на 'примената 
на ОЈваа одлука. , 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила по донесувањето, 

а ќе се применува од 1. I. 1983 година. Истата ќе 
беде објавена во „Службен весник на СРМ" и 
„Службен гласник на општината Неготино". 

Број 02—8 
14. јануари 1983 година Претседател, 

Неготино Симе Стојановски, с. р. 

O i л а с е н д е л 
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СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 
Пред Општинскиот4суд Скопје И — Скопје се 

води портапка за поништување на загубениот чек 
бр. 554839 во вредност од 10.000,00 динари ' за ку-
пување на 'индустриска стока, издаден од Народна-
та банка на Југославија, Воен сервис — Белград на 
име Сотировска Марија од Скопје. 

Се повикува лицето што го пронашло чекот, 
како и лицето што знае дека друго лице го по-
седува да го извести за тоа Општинскиот суд Скоп-
је II —' Скопје. Секое лице има право на приговор 
против поведувањето на оваа постапка. 

Издавачот на чекот се предупредува дека не 
може полноважно да ги исполнува обврските од 
чекот, не може да го пренесе, обнови, преправи или 
замени. 

Доколку во рок од 3 месеци од денот на об-
јавувањето на огласот никој не кае јави дека го 
поседува . или не стави приговор против предло-
гот за неговото поништување, чекоѓг ќе биде по-
ништен. 

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. 
бр. 92/80. (31) 

ОПШТИНСКИ СУД ТЕТОВО 
Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 

за сопственост по тужбата на тужителот Митре 
Јошев Тофиловски од (С. Глоѓе против тужените 
Бела Пауновска и Димана Пауновска, двете од Бел-
град со непозната адреса. 

Се повикуваат тужените Вела Пауновска и 
Димана Пауновска да се јават пред судот, достават 
адреса или одредат полномошник кој ќе ги заста-
пува по овој предмет во рок од 30 дена по обја-
вувањето на огласот. По истекот на овој ' рок, до-
колку не се јават, судот ќе им постави старател 
преку Центарот за социјални работи — Тетово кој 
ќе ги застапува по овој предмет до окончувањето 
на постапката. 

- Од Општинскиот суд во Тетово, П. б р / 138/83. 
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