
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник ва СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
ое вЈшќаат. Огласи по тарифата 

Понеделник, 11 февруари 1974 
С к о п ј е 

Број 4 Год. XXX 

Претплатата за 1974 година изне-
сува 180 динари. Овој број чини 
2 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

19. 

Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-
ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОТСЕКРЕ-
ТАР ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

21. 
Врз основа на член 77 став 3 од Законот за 

внатрешни работи („Службен весник на СРМ" бр. 
45/72), републичкиот секретар за внатрешни работи 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ДРУГИ РАБОТНИ МЕСТА 
ВО ОРГАНИТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА 
КОИ ПРИМАЊЕ НА РАБОТНИЦИ НА РАБОТА 

ЌЕ СЕ ВРШИ БЕЗ КОНКУРС 

1. Се разрешува од должност потсекретар во 
Извршниот совет д-р Александар Мишев, поради 
заминување на нова должност. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-208/1 
21 јануари 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

20. 

Врз основа на член 29 став 3 а во врска со член 
38 став 2 од Законот за републичката управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ПОМОШНИК 
НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА КОМИТЕТОТ ЗА 

ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

1. Се разрешува од должност помошник на 
претседателот на Комитетот за физичка култура 
Благоја Цветковски, поради исполнување услови за 
пензија. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-2433/1 
27 декември 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, е. р. 

Член 1 
Покрај работните места определени во член 77 

став 2 од Законот за внатрешни работи, во орган 
за внатрешни работи ќе се прима на работа без 
конкурс и на работните места што се определени 
со овој правилник. 

Како работни места од претходниот став се ра-
ботните места што со општиот акт за внатрешна 
организација и систематизација на работната заед-
ница на органот за внатрешни работи се утврдени 
за вршење на: 

1. работи на раководење со внатрешна органи-
зациона единица во Службата за јавна безбедност; 

2. шифрер-телепринтерските работи; 
3. работи на воените подготовки и материјал-

ните резерви; 
4. пилотски и авио-механичарски работи; 
5. работи на шеф на Кабинет во Републичкиот 

секретаријат за внатрешни работи (Републички се-
кретаријат) и Управата за внатрешни работи на 
Собранието на град Скопје (Управа за внатрешни 
работи); 

6. работи на советници во Републичкиот секре-
таријат; 

7. работи на раководење со внатрешните орга-
низациони единици за организација и кадри и 
електронска обработка на податоци во Републич-
киот секретаријат; 

8. работи на раководење и заменување на ра-
ководење со внатрешна организациона единица на 
врските во Републичкиот секретаријат, како и на 
раководење со работна единица во таа внатрешна 
организациона единица; 

9. работи сврзани со доставување на поштенски 
пратки во Републичкиот секретаријат; 

10. работи на раководење со внатрешната орга-
низациона единица за општи работи на Управата 
за внатрешни работи и на раководење со работна 
единица на врските во таа внатрешна организацио-
на единица. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија". 

Бр. 05-928/1 
17 јануари 1974 година 

Скопје 
В. д. републички секретар, 
Јездимир Богдански, е. р. 
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22. 

Врз основа на член 92 и 94 став 1 во врска со 
член 91 од Законот за здравството, Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија, Заедницата 
на здравствените работни организации на СР Ма-
кедонија, Собранието на Сојузот на заедниците иа 
здравственото осигурување на работниците на Ма-
кедонија, Собранието на Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување на земјоделците на Ма-
кедонија и Синдикатот на работниците од опште-
ствените дејности на Македонија го склучуваат 
следниот 

АНЕКС НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 
ЗА ОСНОВИТЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОДНОСИ МЕ-
ЃУ ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-
РУВАЊЕ И ДРУГИТЕ КОРИСНИЦИ НА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА ВО ВРСКА СО ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕТО И ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА 
Член 1 

Ставот 3 на член 9 од Општествениот договор 
за основите на договорните односи меѓу здравстве-
ните работни организации и заедниците на здрав-
ственото осигурување и другите корисници на 
здравствена заштита во врска со обезбедувањето и 
плаќањето на здравствената заштита, се брише. 

Член 2 
Овој анекс на Општествениот договор влегува 

во сила со денот на објавувањето во „Службен ве-
сник на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-3307/1 
25 декември 1973 година 

Скопје 
За Извршниот совет на Собранието 

на СР Македонија, 
Петар Џундев, е. р. 

Претседател на Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување на работ-
ниците на Македонија, 
(М. П.) Томе Дракулески, е. р. 

Претседател на Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување на земјо-
делците на Македонија, 
(М. П.) Димче Матраковски, е. р. 

Претседател на Заедницата на Здрав-
ствените установи на СР Македонија, 
(М. П.) д-р Душко Теодосиевски, е. р. 

Претседател на Претседателството на 
Синдикатот на работниците на опште-
ствените дејности на Македонија, 
(М. П.) Кирил Алексоски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ТЕТОВО 

19. 
Врз основа на член 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и членот 45 
став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Тетово, 
Собранието на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Тетово, на седницата одр-
жана на 23. I. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравственото оси-

гурување за 1974 година се определува во височина 
од 7,10*70 од бруто износите на личните доходи и 
другите примања што служат за утврдување на 
пензиската основа, односно во височина од 9,89% 
од нето износите на личните доходи и другите при-
мања што служат за утврдување на пензиската ос-
нова. 

Во стапката од став 1 на овој член се содр-
жани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствена заштита од 2,50% на бруто 
личен доход односно 3,48% на нето личен доход и 
другите примања; 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
4,60% на бруто личен доход односно 6,41% на нето 
личен доход и другите примања. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се определува во 
височина од 0,50% односно 0,70% од основицата од 
која се пресметуваат придонесите за здравствено 
осигурување предвидени во став 1 на овој член. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во височина 
од 15% од нето личниот доход односно од основи-
цата утврдена со' посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се ра-
споредува по видови на правата сразмерно на стап-
ките односно тарифата на придонесот определени 
во член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
До колку со Законот за здравственото осигу-

рување и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението (во натамошниот текст: За-
конот) и другите општи акти на Заедницата, осно-
вицата за пресметување на придонесите е опреде-
лена во нето износ, придонесите за здравственото 
осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки 
односно тарифа пресметана за примена на нето 
личните доходи односно примањата. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и ко-
га личните доходи исклучително се пресметуваат 
и плаќаат на нето износи, како и во случаи кога 
во личниот доход не се содржани сите придонеси 
од личниот доход или истите се плаќаат под други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа 
за поголем број работници вработени во работни 
организации. 

Придонесите за здравствено осигурување и по-
себниот придонес за користење здравствена зашти-
та во странство ќе се уплатува со еден налог-ул-
латница. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот должен е, 

согласно член 105 од Законот, при уплата на при-
донесите за здравствено осигурување и посебниот 
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придонес за користењето на здравствената заштита 
во странство на самиот налог-уплатница да даде 
спецификација за уплатените придонеси по видови 
на правата, со ознака на основицата и периодот за 
кој се пресметува и уплатува придонесот. 

До колку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата согласно од-
редбата од став 1 на овој член, Службата односно 
поштата нема да го прими налогот-уплатницата во 
смисла на членот 38 од Законот за Службата на 
општественото книговодство. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот, Статутот на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците во Тетово и другите општи акти на За-
едницата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

Број 0402-1215/1 
23 јануари 1974 година 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отуњска, е. 

20. 

Врз основа на член 88 и 113 од Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствената заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 45 став 1 точ-
ка 6 од Статутот на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците во Тетово, Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Тетово, на седницата одржана на 
23 јануари 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН 
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

Се утврдува финансискиот план на приходите 
и расходите на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците за 1974 година кој со-
држи: 

— вкупни приходи 
— вкупно издвојување 
— приходи по издвојување 
— вкупно расходи 

10.120.000 динари 
875.600 динари 

9.244.400 динари 
9.244.400 динари 

Несреќа на работа и заболувања од профе-
сионални болести 

вкупни приходи 
вкупно издвојување 
приходи по издвојување 
вкупно расходи 

1.825.000 динари 
157.800 динари 

1.667.200 динари 
1.667.200 динари 

II 
Средствата (приходите и расходите) искажани 

во посебниот дел на финансискиот план претста-
вуваат составен дел на оваа одлука. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 
година. 

Број 0402-1215/2 
23 јануари 1974 година 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отуњска, е. р. 

21. 
Врз основа на член 104 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 45 став 1 точка 
5 од Статутот на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Тетово, Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Тетово, на седницата одржана на 23 
јануари 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА 
ВО РЕЗЕРВЕН ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

За обезбедување финансиска стабилност во ра-
ботењето и ликвидност во извршувањето на обвр-
ските спрема осигурените лица, здравствените ра-
ботни организации и други организации на кои им 
се доверува спроведувањето на здравственото оси-
гурување, Заедницата на здравственото осигурува-
ње издвојува средства во резервен фонд. 

II 
Задолжителната резерва за 1974 година ќе се 

пресметува од основицата што ја сочинува вкуп-
ниот приход на Заедницата на здравственото оси-
гурување по стапка од 4,15%. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Број 0402-1215/3 
23 јануари 1974 година 

Тетово Претседател, 
Живка Отуњска, е. р. 

Задолжителни видови на здравствена заштита 22. 
Врз основа на член 102 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 45 став 1 точка 
6 од Статутот на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците, Тетово, Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Тетово, на седницата одржана на 23 
јануари 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО ФОНДОТ ЗА 
РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА ВО 1974 

ГОДИНА 

Права од здравственото осигурување што 
Заедницата сама ги утврдува 

вкупни приходи 
вкупно издвојување 
приходи по издвојување 
вкупно расходи 

20.355.000 динари 
1.756.000 динари 

18.598.400 динари 
18.598.400 динари 

За обезбедување финансиски средства за фи-
нансирање на проширената репродукција во здрав-
ствените работни организации во 1974 година да се 
издвојуваат средства во посебен фонд во височина 
од 4,00%, а ќе се пресметува од основицата што ја 
сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на 
здравственото осигурување. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето. 

Број 0402-1215/4 
23 јануари 1974 година 

Тетово 
Претседател, 

Живка Отуњска, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БИТОЛА 

23. 
Врз основа на член 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 38 
став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Битола 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/72), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Битола, на својата седница одржа-
на на 25 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌА ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите на здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за 1974 година се пла-
ќаат и тоа: 

1. За лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волонтери и други) што не примаат ли-
чен доход, ако работат со полно работно време — 
во износ од 50,00 динари во кои се содржани: 

— износ од 16,50 динари, на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износ од 30,20 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување; 

— износ од 3,40 динари, на име придонес за 
здравствено осигурување во случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

2. За учениците кои изучуваат определено за-
нимање односно учениците во стручните училишта 
со практична настава — во износ од 15,00 динари 
во кој се содржани: 

— износ од 5,00 динари, на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита; 

— износ од 9,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување; и 

— износ од 1,00 динари, на име придонес за 
здравствено осигурување за случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести. 

3. За лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции на кои, по прописите за инвалидското 
осигурување, се осигурени за сите случаи на ин-
валидност — во износ од 18,00 динари во кој се со-
држани : 

— износ од 7,00 динари, на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита и 

— износ од 11,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

4. За лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно — во износ од 18,00 динари 
во кој се содржани: 

— износ од 7,00 динари, на име придонес за за-
должителни видови на здравствена заштита; 

— износ од 11,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

5. За лицата кои се наоѓаат на пред војничка 
обука, логорување — во износ од 18,00 динари во 
кој се содржани: 

— износ од 7,00 динари, на име придонес за 
задолжителните видови на здравствената зашти-
та, и 

— износ од 11,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

6. За лицата припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за вре-
ме на изведување на задачите на територијалната 
одбрана — во износ од 15,00 динари во кој се со-
држани: 

— износ од 5,30 динари, на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 9,70 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжител-
ните видови и другите права од здравственото оси-
гурување. 

7. За уживателите на постојана државна помош 
доделена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот со-
вет — во износ од 60,00 динари, во кој се содржани: 

— износ од 21,00 динари, на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 39,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и другите права од здравственото 
осигурување. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донесите за здравствено осигурување за случај на 
несреќа и професионално заболување (член 18 од 
Законот), за: 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии, за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата — во износ 
од 8,00 динари; 

2. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции — во износ од 10,00 динари; 

3. за лицата кои се на изведување обука во од-
редите на пред војничката обука — во износ од 10,00 
динари; 

4. за лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана или на цивилна-
та заштита — во износ од 11,00 динари; 

5. за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита — во износ од 
9,00 динари. 

Член 3 
За членовите на потесното семејство на југо-

словенските работници на работа во странство кои 
живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не 
им е обезбедена здравствена заштита кај стран-
скиот носител на здравствено осигурување се пла-
ќа придонес за здравствено осигурување во посто-
јан месечен износ од 40,00 динари за секој член во 
кој се содржани: 

— износ од 14,00 динари — на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 26,00 динари — на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови и други права од здравственото 
осигурување. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука, со исклучок на придонесите од членот 3, се 
пресметуваат и плаќаат месечно наназад. 

Доколку придонесите се утврдуваат за време 
покусо од еден месец за секој календарски ден во 
соодветниот период се плаќа 1/30 од определениот 
месечен износ на придонесот. 
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Член 5 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

05-бр. 1238 
25 декември 1973 година 

Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 

24. 
Врз основа на член 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ" бр. 21/71) и член 38 став 1 точка 
3 од Статутот на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Битола („Службен ве-
сник на СРМ" бр. 43/72), Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците — 
Битола, на својата седница одржана на 25 декем-
ври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИ-

СТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот на здравственото оси-

гурување за 1974 година се определува во височина 
од 6,80% од личниот доход и другите примања, во 
која се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита од 2,40%, и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и 
другите права од здравственото осигурување од 
4,40%. 

Тарифата на придонесот за здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
во височина од 0,50% од основицата од која се пре-
сметуваат придонесите на здравственото осигуру-
вање предвидени во став 1 на овој член. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во височина 
од 15% од нето личниот доход односно основицата 
утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се ра-
споредува по видови на правото сразмерно на стап-
ките односно тарифата на придонесот определени 
во член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Доколку со Законот за здравственото осигурува-

ње и задолжителните видови на здравствената за-
штита на населението (во натамошниот текст: За-
конот) и другите општи акти на Заедницата, ос-
новицата за пресметување на придонесите е опре-
делена во нето износ, придонесите за здравственото 
осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки 
односно тарифа пресметана за примена на нето 
личните доходи односно примањата. 

Пресметување на стапките и тарифата на на-
чин предвиден во претходниот став се врши и кога 
личните доходи односно примањата исклучиво се 
пресметуваат и плаќаат во нето износ, како и во 
случаи кога во личниот доход не се содржани сите 
придонеси од личниот доход или истите се плаќаат 
по други стапки по кои придонесот се пресметува 
и плаќа за поголем број работници вработени во 
работни организации. 

Придонесите за здравствено осигурување и по-
себниот придонес за користење здравствена зашти-
та во странство ќе се уплатуваат со еден налог-уп-
латница. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот должен е, 

согласно член 105 од Законот, при уплата на при-
донесите за здравствено осигурување и посебниот 
придонес за користењето на здравствената заштита 
во странство на самиот налог-уплатница да даде 
спецификација за уплатените придонеси по видови 
на правата, со ознака на основицата и периодот за 
кој се пресметува и уплатува придонесот. 

Доколку обврзникот за уплата на придонесите не 
го пополни налогот-уплатницата согласно одредби-
те од став 1 на овој член, Службата на општестве-
ното книговодство нема да го прими налогот-уп-
латницата во смисла на членот 38 од Законот за 
Службата на општественото книговодство. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот, Статутот и 
другите општи акти на Заедницата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1974 година. 

Бр. 05-1237 
25 декември 1973 година 

Битола Претседател, 
Благој Силјановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — БИТОЛА 

25. 
Врз основа на член 100, 101 и 102 од Законот 

за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението 
(».Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 40 
став 1 точка 3 од Статутот на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на земјоделците — Битола 
(„Службен весник на СРМ" бр. 43/72), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Битола, на својата седница одр-
жана на 26 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Придонесите на здравственото осигурување на 

земјоделците за 1974 година се определуваат и тоа: 
1. За осигурениците-земјоделци кои имаат соп-

ствена земја (катастарски приход) се плаќа: 
а) по стапка од 6% на катастарски приход во 

кој се содржани: 
— стапка на придонесот за задолжителните ви-

дови на здравствена заштита од 3,00%, и 
— стапка на придонесот за правата од здрав-

ствената заштита над задолжителните видови од 
3,00%; 

б) по 30,00 динари за секое осигурено лице во 
кој износ се содржани: 

— износ од 15,00 динари, на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита, и 

— износ од 15,00 динари, на име придонес за 
правата од здравственото осигурување над задол-
жителните видови. 

2. За осигурениците-земјоделци кои немаат соп-
ствена земја, а се занимаваат со земјоделска деј-
ност се плаќа; 
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а) по 210,00 динари за домаќинство во кој из-
нос се содржани: 

— износ од 105,00 динари, на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износ од 105,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжи-
телните видови. 

б) по 30,00 динари за секое осигурено лице во 
кој износ се содржани: 

— износ од 15,00 динари на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита, и 

— износ од 15,00 динари на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжител-
ните видови. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1974 година. 

05-бр. 36 
26 декември 1973 година 

Битола 
Претседател, 

Димче Кајчиновски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ПРИЛЕП 

26. 
Врз основа на член 102 и 103 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71) и член 44 
став 1 и член 175 од Статутот на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — При-
леп („Службен весник на СРМ" бр. 16/73), Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците — Прилеп, на седницата одржана 
на 28 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО 

СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Стапката на придонесот на здравственото оси-

гурување за 1974 година се определува во височина 
од 7,50% од личниот доход и другите примања, во 
кои се содржани: 

— стапката на придонесот за задолжителните 
видови на здравствената заштита — од 2,50% и 

— стапката на придонесот за правата од здрав-
ствената заштита над задолжителните видови и дру-
гите права од здравственото осигурување — од 
5,00%. 

Тарифата на придонесот на здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
во височина од 0,50% од основицата од која се пре-
сметуваат придонесите за здравственото осигуру-
вање предвидени во став 1 на овој член. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во височина 
од 15% од нето личниот доход, односно основицата 
утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес од претходниот став се 
распределува по видови на правата сразмерно на 
стапките, односно тарифата на придонесот опреде-
лени во член 1 на оваа одлука. 

Член 3 
Доколку со Законот за здравственото осигуру-

вање и задолжителните видови на здравствена за-
штита на населението (во натамошниот текст: За-
конот) и другите општи акти на Заедницата, осно-

вицата за пресметување на придонесите е опреде-
лена во нето износ, придонесите на здравственото 
осигурување се пресметуваат и плаќаат по стапки, 
односно тарифа пресметана за примена на нето 
личните доходи, односно примањата. 

Пресметувањето на стапките и тарифата на 
начин предвиден во претходниот став се врши и 
кога личните доходи исклучиво се пресметуваат и 
плаќаат во нето износи, како и во случај кога во 
личниот доход не се содржани сите придонеси од 
личниот доход или истите се плаќаат по други 
стапки по кои придонесот се пресметува и плаќа 
за поголем број работници вработени во работни 
организации. 

Придонесот на здравственото осигурување и по-
себниот придонес за користење здравствена заш-
тита во странство ќе се уплатува со еден налог-
уплатница. 

Член 4 
Обврзникот за уплата на придонесот должен е, 

согласно член 105 од Законот, при уплатата на при-
донесите за здравствено 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 основицата и периодот за 
кој се пресметува и уплатува придонесот. 

До колку обврзникот за уплата на придонесите 
не го пополни налогот-уплатницата согласно од-
редбите од став 1 на овој член, службата односно 
поштата нема да го прими налогот-уплатницата во 
смисла на член 38 од Законот за Службата на оп-
штественото книговодство. 

Член 5 
Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврз-

ниците на начин утврден со Законот, Статутот и 
другите општи акти на Заедницата. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1974 година. 

Број 6199 
28 декември 1973 година 

Прилеп 
Претседател, 

Ристо Џајкоски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ПРИЛЕП 

27. 
Врз основа на член 77 став 3, член 101 и 102 од 

Законот за здравствено осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на населе-
нието („Службен весник на СРМ" бр. 21/71), член 
43 став 1 точка 3 и член 84 од Статутот на Заед-
ницата на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Прилеп, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — При-
леп, на својата IX седница, одржана на 29 декем-
ври 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува височината на при-

донесите за финансирање на здравственото осигу-
рување на земјоделците за 1974 година во рамките 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Прилеп. 

Член 2 
Земјоделските осигуреници го плаќаат придо-

несот на здравственото осигурување и тоа: 
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а) За задолжителните видови на здравствената 
заштита: 

— 3,9% од катастарскиот доход и 22,75 динари 
паушал за секој осигурен член од домаќинството 
— за осигуреници што имаат сопствена земја, 

— 143 динари паушал по домаќинство и по 22,75 
динари паушал за секој член на домаќинството — 
за осигуреници што немаат сопствена земја; 

б) За правата на здравствената заштита над за-
должителните видови од здравственото осигуру-
вање: 

— 2,1% од катастарскиот доход и по 12,25 ди-
нари паушал за секој осигурен член од домаќин-
ството — за осигуреници што имаат сопствена 
земја, 

— 77 динари паушал по домаќинство и по 12,25 
динари паушал за секој член на домаќинството — 
за осигуреници што немаат сопствена земја. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 го-
дина. 

Број 905 
29 декември 1973 година 

Прилеп 
Претседател, 

Јордан Јовчески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ШТИП 

28. 
Врз основа на член 70 од Статутот на Заедни-

цата на здравственото осигурување на земјоделците 
— Штип, Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Штип, на сед-
ницата одржана на 28 декември 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТА-
СТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИОТ ПРИДО-
НЕС ПО ОСИГУРЕНИК ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1974 ГОДИНА 

I 
1. Стапката на придонес од катастарскиот до-

ход на земјоделците се определува на 8%, од тоа: 
— стапката на придонесот за задолжителните 

видови на здравствена заштита — од 5,5%, и 
— стапката на придонесот за правата од здрав-

ствена заштита над задолжителните видови — од 
2,5%. 

2. Паушалниот придонес по осигуреник изне-
сува 22,00 динари и тоа: 

— износот од 13,60 динари, на име придонес за 
задолжителните видови на здравствена заштита, и 

— износот од 8,40 динари, на име придонес за 
правата од здравственото осигурување над задол-
жителните видови. 

3. Земјоделците кои немаат сопствена земја, а 
се занимаваат со земјоделство ќе плаќаат придонес 
за здравствено осигурување по 85,00 динари по 
член годишно, од тоа: 

— износот од 57,00 динари, на име придонес за 
задолжителни видови на здравствена заштита, и 

— износот од 28,00 динари, на име придонес за 
правата од здравствената заштита над задолжител-
ните видови. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1974 година. 

Бр. 02-4/2 
29 декември 1973 година 

Штип 
Претседател, 

Гојко Ангелов, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ГОСТИВАР 

29. 
Врз основа на член 88 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Гостивар, на седницата одржана 
на 26 февруари 1973 година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — ГОСТИВАР 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Осигурениците од подрачјето на општината Го-

стивар основаа Заедница на здравственото осигу-
рување на земјоделците (во натамошниот текст: 
Заедница). 

Заедницата е самоуправна организација на 
осигурениците-земјоделци во која тие, врз начела-
та на заемност и солидарност, самостојно ги утвр-
дуваат правата и обврските од здравственото оси-
гурување. 

Член 2 
Со овој статут се регулира кругот на осигу-

рените лица, обемот на нивните права и обврски, 
начинот на обезбедување средства за остварување 
на осигурените права, составот и делокругот на 
органите на управувањето и времето за кое тие 
органи се избираат, како и условите и начинот на 
нивното избирање односно разрешување, начинот 
на остварувањето на самоуправните права на оси-
гурениците, утврдувањето на прашањата што се 
регулираат со општи акти, прашањата за кои се 
одлучува по пат на референдум и начинот на вр-
шењето на стручните и административните работи 
на Заедницата. 

Член 3 
Осигурениците задолжително се осигуруваат 

себе и членовите на своите семејства на здрав-
ствена заштита и другите права од здравственото 
осигурување утврдени со закон и овој статут. 

Член 4 
Во Заедницата осигурениците ги обезбедуваат 

и задолжителните видови на здравствената зашти-
та што се утврдени со закон. 

Член 5 
Осигурениците за себе и членовите на своите 

семејства самостојно ги утврдуваат во Заедницата: 
здравствената заштита и другите права и обврски 
од здравственото осигурување, обемот и нивото на 
правата, условите и начинот на нивното користе-
ње, како и средствата потребни за остварување на 
тие права според законот и овој статут. 

Член 6 
Во рамките на Заедницата осигурениците ги 

здружуваат средствата заради остварување здрав-
ствена заштита и други права од здравственото 
осигурување за себе и членовите на своите семеј-
ства. 

Средствата за остварување на здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигу-
рување се обезбедуваат со придонесот од осигу-
рениците, со учество на општествено-политичките 
заедници и со други приходи. 

Член 7 
Правата од здравственото осигурување се оства-

руваат на товар на средствата на Заедницата до-
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колку нивното користење е во согласност со на-
чинот на користењето утврден со закон, овој статут 
и другите општи акти на Заедницата. 

Осигурениците учествуваат во трошоците при 
користење на здравствената заштита до колку за 
одделни категории осигурени лица или за одделни 
видови на здравствена заштита со закон и овој 
статут не се ослободени од такво учество. 

Член 8 
Во програмирањето, планирањето и унапреду-

вањето на здравствената заштита и нејзината ма-
теријална основа, во развојот на самоуправните од-
носи, во создавањето на што поповолни услови за 
користење на здравствена заштита и што порацио-
нална употреба на средствата на здравствената за-
штита, како и во спроведувањето на превентивните 
мерки и акции Заедницата соработува со други за-
едници за здравственото осигурување, општестве-
но-политичките заедници, здравствените работни 
организации и нивните асоцијации и други орга-
низации. 

Содржината на формите на соработката и 
обезбедувањето на финансиските средства потреб-
ни за спроведување на програмите и задачите за 
развој на здравствената заштита се утврдуваат пре-
ку самоуправните договарања. 

Член 9 
За определени ризици во спроведувањето на 

здравственото осигурување, Заедницата се реоси-
гурува во Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците на Македонија. 

Член 10 
Никој не може да ги намали или ограничи пра-

вата на осигурените лица што им се обезбедуваат 
со закон и со овој статут. 

Правата од здравственото осигурување не мо-
жат да се пренесуваат од едно на друго лице. 

Член 11 
Називот на Заедницата е: „Заедница на здрав-

ственото осигурување на земјоделците" — Гостивар. 
Седиштето на Заедницата е во Гостивар. 

Член 12 
Заедницата има својство на правно лице. 
Заедницата е регистрирана кај Окружниот сто-

пански суд во Скопје. 

Член 13 
Заедницата има свој печат и штембил. 
На печатот кружно е испишан текстот: „Заед-

ница на здравственото осигурување на земјодел-
ците", а во средината хоризонтално „Гостивар". 

Штембилот е во форма на правоаголник во кој 
е испишано името на Заедницата со дополнување 
на број, датум и година. 

Член 14 
Статутот и другите општи акти на. Заедницата 

задолжително се објавуваат во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 15 
Целокупната дејност на Заедницата како са-

моуправна организација треба да биде достапна на 
осигурениците. За таа цел Заедницата задолжи-
телно ги информира осигурениците за: 

1. програмата за остварување и унапредување 
на здравствената заштита на осигурените лица; 

2. договорните обврски на здравствените ра-
ботни организации во поглед на пружањето здрав-
ствените услуги на осигурените лица, цените и 
слично; 

3. резултатите на финансиското работење на 
Заедницата; 

4. другите поважни прашања кои се од пого-
лем интерес за осигурениците (за мерките на по-
рационална и поефикасна здравствена заштита, за 

воведување на нови или измена на постојани права 
од здравственото осигурување, за условите на ос-
тварување на тие права и слично). 

Информирањето на осигурениците се врши по 
пат на средствата за јавно информирање (печатот, 
радиото, телевизијата и слично) или по пат на со-
бири на осигурениците. 

Годишниот извештај за работењето и заврш-
ната сметка на Заедницата задолжително се до-
ставуваат на Собранието на општина Гостивар. 

Глава II 

САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА 

Член 16 
Осигурениците во рамките на Заедницата го 

остваруваат самоуправното одлучување непосред-
но — по пат на референдум и собири на осигуре-
ниците и посредно — преку Собранието на Заедни-
цата и нејзините органи. 

Член 17 
Непосредното самоуправување на Заедницата 

осигурениците го остваруваат: 
— со непосредно одлучување за поважните 

прашања по пат на референдум, 
— со непосредно изјаснување по предлозите за 

поважните општи акти на Заедницата преку соби-
рите на осигуреници. 

Референдум 
Член 18 

По пат на референдум осигурениците задол-
жително одлучуваат: 

1. кога се менува кругот на осигурените лица 
утврдун со овој статут, 

2. во случај на соединување со друга заедница 
на здравственото осигурување од иста категорија 
осигуреници односно различна категорија осигуре-
ници. 

Член 19 
Референдум може да се распише во следните 

случаи: 
1. при воведување на нови видови на здрав-

ствена заштита и проширување односно укину-
вање на одделни права на осигурениците; 

2. во други случаи кога Собранието на Заедни-
цата оцени дека одлучувањето на осигурениците по 
пат на референдум е целисходно. 

Член 20 
' Одлука за распишување референдум донесува 

Собранието на Заедницата по сопствена иниција-
тива или по предлог на осигурениците односно на 
органите на Заедницата, на начин и постапка утвр-
дени со овој статут. 

Член 21 
Изјаснување по пат на референдум можат да 

предлагаат: 
1. осигурениците непосредно; 
2. Извршниот одбор на Собранието на Заедни-

цата. 
Предлогот за распишување на референдум мо-

ра да биде поткрепен со образложение а се подне-
сува на Собранието на Заедницата во писмена 
форма. 

Собранието на Заедницата задолжително рас-
пишувава референдум во случаите од членот 19 
став 1 точка 1 кога тоа го побараат Ч* од вкупниот 
број осигуреници. 

Член 22 
Референдумот, по правило, се спроведува на 

целото подрачје на Заедницата со учество на сите 
осигуреници здружени во Заедницата. 

Член 23 
Со одлуката за распишување на референдум 

се утврдуваат прашањата по кои ќе се одлучува 
на референдумот како и времето за неговото спро-
ведување. 
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Член 24 
Референдумот се спроведува со тајно гласање, 

со гласачки ливчиња истовремено на целото под-
рачје на Заедницата. 

Прашањата на гласачкото ливче мора да бидат 
формулирани прецизно и недвосмислено така што 
учесникот на референдумот може да одговори со 
„за" или „против" предлогот. 

Член 25 
Собранието на Заедницата именува комисија за 

спроведување на референдум, која има претседа-
тел, четири члена и ист број заменици. 

Член 26 
Референдумот се смета за полноважен ако на 

истиот учествуваат повеќе од 50% од вкупниот број 
на осигурениците запишани во гласачките списоци. 

Ќе се смета дека на референдумот е усвоена 
одлуката за која гласало мнозинство од учесниците 
во гласањето. 

Член 27 
Референдумот се спроведува според одредбите 

на Законот за постапката за распишување и спро-
ведување на референдум („Службен весник на 
СРМ" бр. 29/69) и одредбите на овој статут. 

Собири на осигуреници 

Член 28 

Собирот на осигурениците е форма на непо-
средно самоуправување на осигурениците во здрав-
ственото осигурување. 

Член 29 
На Собирите осигурениците се изјаснуваат по 

предлозите на Статутот на Заедницата, програма-
та за мерките за унапредување на здравствената 
Заштита на осигурениците, Правилникот за начи-
нот и условите за остварување на здравствената 
заштита, одлуките за височината на придонесите 
и за другите поважни прашања од здравственото 
осигурување кога за тоа одлучи Собранието на 
Заедницата. 

Член 30 
Собирот на осигурениците го сочинуваат оси-

гуреници-земјоделци од едно населено место, едно 
и повеќе села во зависност од бројот на осигуре-
ниците. 

Собирот на осигурениците од ставот 1 на овој 
член го утврдува Собранието на Заедницата со по-
себна одлука. 

Член 31 
Собирот на осигурениците полноважно одлу-

чува ако на него присуствуваат повеќе од една де-
сетина од осигурениците на подрачјето за кое со-
бирот се одржува, но не помалку од 30 осигуреш!-
ци, а заклучоците ги усвојува со мнозинство на 
гласови од присутните. 

Собрание на Заедницата 

Член 32 
Собранието е највисок орган на управувањето 

на Заедницата. 
Собранието се состои од 27 члена. 

Член 33 
Собранието го сочинуваат членови избрани од 

осигурениците по изборни единици. 
Изборните единици ги утврдува Собранието со 

посебна одлука, како и начинот на изборот. 
Собранието од редот на своите членови избира 

претседател и негов заменик. 
Член 34 

Мандатот на членовите на Собранието на За-
едницата трае 4 години. 

Никој не може повеќе од двапати едноподру-
го да биде избран за член на Собранието на Заед-
ницата. 

Член 35 
За член на Собранието на Заедницата може 

да биде избран осигуреник на кого тоа својство 
му е утврдено со закон и овој статут. 

Работниците вработени во Службата на Заед-
ницата не можат да бидат избрани за членови на 
органите на управувањето на Заедницата, освен за 
членови на постојани или повремени одбори и ко-
мисии. 

Член 36 
На членовите на Собранието на Заедницата 

мандатот може да им престане и пред истекот на 
времето за кое се избрани и тоа: 

1. со оставка, 
2. со отповикување односно разрешување, 
3. со престанок на својството осигуреник на 

Заедницата. 
Член 37 

Во случај на престанок на мандатот на члено-
вите на Собранието на Заедницата на еден од на-
чините наведени во претходниот член, на нивно ме-
сто се избираат нови со дополнителни избори. 

По исклучок, дополнителен избор нема да се 
изврши во колку до истекот на мандатот на чле-
новите на органите на управувањето не останува 
повеќе од 6 месеци. 

Член 38 
Начинот на изборот и отповикувањето како и 

начинот на кандидирањето и сите други прашања 
во врска со изборот на органите на управувањето 
на Заедницата и нејзините помошни тела се регу-
лира со Правилник за избор и отповикување на 
органите на управувањето на Заедницата. 

Член 39 
Собранието работи на седници кои можат да 

се одржат ако на седниците присуствуваат повеќе 
од половина од членовите на Собранието. 

Собранието ги донесува општите акти со мно-
зинство на гласови од присутните членови освен 
во случаите кога со закон односно овој статут за 
донесување на некој акт е предвидено поинакво 
мнозинство. 

Собранието на Заедницата и неговите органи 
работат според Деловникот за работа на органите 
на управувањето на Заедницата што го донесува 
Собранието. 

Член 40 
Работата на членовите на Собранието и него-

вите органи е почесна. 
На членовите на управувањето на Заедницата им 

припаѓа надоместок на патни и дневни трошоци и 
надоместок за изгубена заработувачка во пауша-
лен износ. 

Условите за остварување на надоместоците и 
нивната височина Собранието ги регулира со по-
себна одлука. 

Член 41 
Членот на Собранието за својата работа одго-

вара на Собранието и на изборното тело што го 
избрало. 

Телото што го избрало членот на Собранието 
може и да го отповика. 

Член 42 
Членот на Собранието е должен да присуству-

ва на седниците на Собранието. 
Членот на Собранието е должен да учествува 

во разгледувањето на предлозите и другите мате-
ријали на седницата и има право да ги изнесува 
своите мислења, забелешки и предлози. 

Членот на Собранието е должен осигурениците 
од изборната единица која ја претставува редовно 
да ги запознава со општите и со другите акти кои 
треба да ги донесе Собранието, за работата на ис-
тото, како и да го известува Собранието за забе-
лешките и предлозите на осигурениците. 

Членот на Собранието е должен да ги врши 
сите функции и задачи што ќе му ги довери Со-
бранието. 



Стр. 58 —- Бр. 4 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 11 февруари 1974 

Ако членот на Собранието трипати неоправ-
дано отсуствува од седниците на Собранието на 
Заедницата и нејзините органи Собранието подне-
сува предлог за отповикување до изборното тело 
што го избрало. 

Член 43 
Собранието на Заедницата во својот делокруг 

ги врши следните работи: 
1 донесува статут и други акти со кои се утвр-

дуваат правата и обврските на осигурениците, 
2. утврдува програма за дејноста на здравстве-

ното осигурување и мерки за унапредување здрав-
ствената заштита на осигурените лица, ја опреде-
лува политиката на користење средствата на За-
едницата, дава насоки за функционирање на Служ-
бата со цел за правилно и навремено остварување 
правата на осигурениците и порационално рабо-
тење на фондовите на Заедницата, како и еконо-
мично трошење и рентабилно вложување на сред-
ствата на Заедницата, 

3. утврдува стапка односно тарифа на придо-
несот за здравственото осигурување, 

4. утврдува стапка по која се издвојуваат сред-
ствата во резервниот фонд на Заедницата, 

5. донесува финансиски планови и ги усвојува 
завршните сметки на фондовите на Заедницата, 

в. одлучува за обезбедување дополнителни сред-
ства и за начинот на покривање на загубите во 
работењето на фондовите на Заедницата, 

7. одлучува за вложување на расположивите 
средства на Заедницата во депозит кај банката и 
за давање наменски кредити од расположивите 
средства, 

8. одлучува за склучување спогодба во Служ-
бата на која & го доверува вршењето на стручни-
те, административните и финансиските работи на 
Заедницата, 

9. спогодбено со другите заедници на здрав-
ственото осигурување го определува начинот на уп-
равувањето на фондот на реосигурувањето, обемот 
на ризиците што се реосигуруваат, тарифите на 
премиите за реосигурувањето, надоместоците што 
се обезбедуваат во случај настапување на реоси-
гурените ризици и условите и постапката за оства-
рување на овие ризици, 

10. одлучува за склучување на договори со 
здравствените работни организации за пружање 
здравствени услуги на осигурените лица, 

11. соработува со други органи и организации 
во работите од заеднички интерес, а посебно во по-
глед на програмирањето и спроведувањето на 
здравствената заштита на населението, 

12. ги избира и отповикува членовите на Из-
вршниот одбор и другите тела на Собранието; 

13. ги разгледува прашањата, предлозите и ба-
рањата што ќе му бидат упатени на Собранието, 

14. именува и отповикува членови на Сојузот 
на заедниците на Македонија и одлучува за дру-
ги работи со членството во Сојузот, 

15. Собранието на Заедницата врши и други 
работи што му се ставени во делокруг со закон, 
овој статут и другите општи акти на Заедницата. 

Претседател на Собранието 
Член 44 

Претседателот на Собранието ја претставува 
Заедницата во согласност со закон, прописите до-
несени ВРЗ основа на закон, овој статут и другите 
акти на Заедницата. 

Претседателот на Собранието В Р Ш И И други ра-
боти утврдени со деловникот на Собранието. 

За својата работа претседателот е одговорен 
на Собранието. 

Органи на Собранието 
Извршен одбор 

Член 45 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 

Член 46 
Извршниот одбор се грижи за правилно и бла-

говремено спроведување и извршување на одлу-
ките и заклучоците на Собранието на Заедницата. 

Извршниот одбор ги разгледува нацртите по 
општите и другите акти што ги донесува Собра-
нието и го утврдува предлогот на истите. 

Член 47 
Извршниот одбор на Собранието се состои од 7 

члена. 
Член 48 

Членовите на Извршниот одбор се избираат од 
редот на членовите на Собранието. 

Изборот на членовите на Извршниот одбор се 
врши на седницата на која се конституира Собра-
нието. 

Член 49 
Мандатот на членовите на Извршниот одбор 

трае 4 години. 
Никој не може да биде избран повеќе од два-

пати едноподруго за член на Извршниот одбор. 
Член 50 

Извршниот одбор од редот на своите членови 
избира претседател и негов заменик. 

Член 51 
Извршниот одбор ги врши особено следните ра-

боти: 
1. се грижи за благовремено и правилно извр-

шување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата, 

2. се грижи за правилно остварување правата 
на осигурените лица, 

3. се грижи за извршување на финансиските 
планови во поглед на остварувањето на приходите 
и рационално користење и вложување на сред-
ствата на фондовите на Заедницата согласно на-
соките и заклучоците на Собранието на Заедни-
цата, 

4. поднесува на Собранието предлог-програма 
за спроведување и унапредување на здравствената 
заштита на осигурените лица и утврдува предлози 
на финансиските планови и завршните сметки на 
фондовите на Заедницата, 

5. утврдува предлози за склучување договори 
со здравствените и други организации кои уче-
ствуваат во спроведувањето и финансирањето на 
здравственото осигурување, 

6. ги разгледува условите под кои осигурените 
лица ја остваруваат здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување за која 
цел презема или предлага на другите органи и ор-
ганизации преземање на соодветни мерки, 

7. ги разгледува поплаките на осигурениците во 
врска со работата на Службата на Заедницата и 
услугите што ги пружаат здравствените работни 
организации и презема односно предлага соодвет-
ни мерки за остварување на неправилностите, 

8. по предлог на органот на работната заедница 
на Службата го утврдува предлогот за износот на 
средствата потребни за вршење на стручните, ад-
министративните и финансиските работи на Заед-
ницата, 

9. утврдува предлог-статут и предлози на дру-
гите општи акти на Заедницата, 

10. прибира и ги проучува сугестиите и пред-
лозите на осигурениците во врска со остварува-
њето правата на осигурениците за рационално тро-
шење средствата на фондовите, 

11. врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност од Собранието на Заедницата. 

Комисија за жалби 
Член 52 

Комисијата за жалби решава по жалбите на 
осигурените лица поднесени против првостепеното 
решение, со кое во рамките на Заедницата се од-
лучува за правата, односно обврските од здрав-
ственото осигурување, 
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Комисијата за жалби се состои од претседа-
тел и два члена и толкав број на заменици. 

Мандатот на членовите на комисијата трае 4 
години. 

Изборот и отповикувањето на членовите на ко-
мисијата се врши на начин и постапка предвидена 
како и за другите органи на Заедницата. 

Комисијата работи на седници и полноважно 
може да одлучува само во полн состав. Решени-
јата на комисијата ги потпишува претседателот 
или неговиот заменик. 

Член 53 
Собранието на Заедницата може по потреба да 

формира и други помошни тела за разгледување, 
односно проучување на одделни прашања чија ра-
бота трае до извршувањето на задачата. 

Глава III 
ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 54 
Како осигуреници-земјоделци се сметаат сите 

лица што се занимаваат со земјоделска дејност или 
со риболов како единствено или главно занимање 
без оглед на тоа дали имаат приходи од друга деј-
ност, ако не се осигурени по друг основ. 

Како земјоделци во смисла на овој член се сме-
таат и членовите на домаќинството на лицата од 
ставот 1 на овој член кои тие ги издржуваат. 

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

Член 55 
Како членови на домаќинството на осигурени-

кот-земјоделец се сметаат членовите на потесното 
семејство, брачниот другар и децата на осигурени-
кот родени во брак или вон брак, посиноци и деца 
земени на издржување, како и издржувани: татко, 
мајка, очув, маќеа, посвоител, дедо, баба (родители 
на осигуреникот). 

Член 56 
Според одредбите на овој статут е осигурен и 

разведениот брачен другар на кој со судска одлука 
му е определено издржување ако во моментот на 
разводот бил постар од 45 години (жена) односно 
60 години (маж). Брачниот другар што во моментот 
на разводот бил помлад од 45 години односно 60 
години го продолжува осигурувањето според овој 
статут, ако кај него постои инвалидност од I ка-
тегорија во смисла на прописите од инвалидското 
осигурување. 

Член 57 
Децата на осигуреникот се осигурени до напол-

нување на 15 годишна возраст, а ако се на шко-
лување — до крајот на пропишаното редовно шко-
лување, но најдоцна до наполнувањето на 26 го-
дишна возраст. 

Ако децата од став 1 на овој член го преки-
нале редовното школување поради болест, тогаш 
тие се осигурени и за времето на траењето на так-
вата болест, а ако го продолжат редовното школу-
вање, се продолжува осигурувањето и по истекот 
на определените возрасни граници, но најдолго 
толку колку што траел прекинот на школувањето 
поради болест. 

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

Осигурени се и децата од ставот 1 на овој член 
што ќе станат неспособни за самостоен живот и 
работа во смисла на прописите за инвалидското 
осигурување по истекот на периодот од став 1 до 
3 на овој член додека трае таквата неспособност, 
ако ги издржува осигуреникот затоа што немаат 
сопствени приходи доволни за издржување, кои ги 
утврдува Заедницата со посебен акт. 

Децата кои осигуреникот ги зел на издржува-
ње (член 57) се осигурени, по правило, ако не-
маат родители. Децата кои имаат еден или двајца 
родители, осигурени се како деца кои осигуреникот 
ги зел на издржување ако родителите поради сво-
јата здравствена состојба и други околности не се 
способни за стопанисување односно не се во со-
стојба да се грижат за децата и нивното издржу-
вање, а децата и нивните родители немаат соп-
ствени приходи за издржување на децата. 

Член 58 
Родителите на осигуреникот од член 57 од овој 

статут се осигурени ако тој ги издржува поради 
тоа што не се способни за стопанисување и што 
немаат сопствен имот и други приходи за издр-
жување. 

Родителите од ставот 1 на овој член се неспо-
собни за стопанисување: 

1. ако навршиле 65 години живот (маж) одно-
сно 55 години (жена) или 

2. ако се помлади, а не се способни за стопа-
нисување која неспособност е рамна на инвалид од 
I категорија во смисла на прописите од инвалид-
ското осигурување. 

Мерилата и критериумите во врска со имот-
ниот цензус од ставот 1 на овој член ги утврдува 
Собранието на Заедницата со посебна одлука. 

Глава IV 

ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
I. Здравствена заштита 

Член 59 
Со здравственото осигурување во случаите и под 

условите определени со закон и овој статут, За-
едницата на осигурениците им обезбедува: 

1. здравствена заштита што врз основа на за-
кон задолжително се спроведува по пат на здрав-
ственото осигурување (задолжителните видови на 
здравствена заштита), 

2. здравствена заштита што се установува со 
овој статут. 

Член 60 
На осигурениците им се обезбедуваат задол-

жителните видови здравствена заштита* 
1. откривање, спречување, сузбивање и леку-

вање на туберкулозата, венеричните и другите за-
разни болести што подлежат на задолжително 
пријавување; 

2. нега и лекување на оние душевни болни 
што, поради природата и состојбата на болеста, 
можат да го загрозат животот на другите луѓе или 
да ги оштетат материјалните блага на околината; 

3. здравствената заштита на жените во врска 
со бременост, породување, мајчинство и контра-
цепција; 

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

5. здравствена заштита на шталската младина 
и редовните студенти до определена возраст, а тоа 
преку: систематски прегледи и имунизација, за-
штита и лекување на забите, спречување, сузби-
вање и лекување на ревматичната треска, проте-
тички и рехабилитациони мерки кај оштетување-
то на аномалиите на видот и слухот и кај ортопед-
ските аномалии и деформитети; 

6. активност ^ на рано откривање на ма лигните 
заболувања, шеќерната болест и мускулната ди-
строфи ја и нивно лекување; 

7. активност на здравствено воспитување на 
населението; 

8. набавка на сите видови лекарства и санитет-
ски материјал потребен во врска со лекувањето. 

Член 61 
Обемот на правата од претходниот член и по-

блиски критериуми за нивната реализација се 
утврдуваат со Програма на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 
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Член 62 
Покрај задолжителните видови на здравствена 

заштита, на осигурениците им се обезбедува здрав-
ствена заштита во поширок обем која се состои од: 

1. преглед и лекување кај лекар од општа 
практика и лекар-специјалист во сите видови на 
амбулантно-поликлиничките здравствени работни 
организации како и потребни лабораториски испи-
тувања во врска со прегледот; 

2. стационарно лекување во сите стационарни 
здравствени работни организации, вклучувајќи ги 
и специјализираните стационари, освен стациона-
рите со примена на природните фактори за леку-
вање; 

3. прегледи, лекување, пломбирање и вадење на 
заби во сите забоздравствени ординации, вклучу-
вајќи ја и специјалистичката ортодонција. 

Член 63 
Осигурениците имаат право да користат превоз 

со кола за итна помош кога тоа е неопходно за 
пренос на болниот од станот до најблиската здрав-
ствена работна организација која може да му пру-
жи потребна лекарска помош. 

Член 64 
Собранието на Заедницата може да утврди уче-

ство на осигурениците во трошоците при користе-
њето на здравствената заштита од член 62 и 63 од 
овој статут, со тоа што тоа учество не може да 
биде поголемо од 50°/о од договорената вредност на 
услугите. 

Член 65 
Собранието на Заедницата може да утврди ли-

ста на лекови кои не можат да се препишуваат врз 
товар на средствата на фондот на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Советот на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците на Македонија да 
утврди листа на лекови кои ќе можат да се пре-
пишуваат врз товар на средствата на Заедницата. 

Глава V 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 
Општи одредби 

Член бб 
Осигурените лица ги остваруваат правата од 

здравственото осигурување на начин и под усло-
вите пропишани со закон, овој статут и другите 
општи акти на Заедницата, како и договорот за-
клучен помеѓу Заедницата и здравствените работ-
ни организации за пружање на здравствените ус-
луги на осигурените лица (во натамошниот текст: 
Договор за пружање на здравствени услуги). 

Член 67 
Права од здравственото осигурување може да 

оствари лице на кое му е признаено својство на 
осигурено лице. 

Својството на осигурено лице го утврдува 
Службата на Заедницата врз основа на пријавата 
за осигурување што ја поднесува старешината на 
домаќинството на осигуреното лице во рокот што 
ќе го утврди со општ акт Собранието на Заедни-
цата. 

Со признавање својството на осигурено лице се 
издава здравствена легитимација, врз основа на 
која се докажува својството на осигурено лице. 

Образецот на здравствената легитимација го 
пропишува надлежен државен орган определен со 
закон. 

Член 68 
До колку Службата на Заедницата одбие на 

осигуреното лице да му го признае тоа својство, 
должна е одбивањето да го утврди со решение, 
кое да го достави на заинтересираното лице. 

Против решението од претходниот став старе-
шината на домаќинството или заинтересираното 
лице може да поднесе жалба до Комисијата за 
жалби, чие решение е конечно. 

Остварување на здравствена заштита 
1. Заеднички одредби 

Член 69 
Осигурените лица ја остваруваат здравствената 

заштита на товар средствата на Заедницата непо-
средно преку здравствените работни организации 
кои се оспособени за пружање на соодветни здрав-
ствени услуги. 

Член 70 
Осигурените лица имаат право на слободен из-

бор на здравствена работна организација и лекар 
кој ќе им пружа здравствена заштита. 

Начинот и условите под кои осигурените лица 
ќе ги користат услугите на здравствените работни 
организации и здравствените работници, се утвр-
дуваат со посебни општи акти на Заедницата. 

2. Учество на лекарските комисии во постапката 

Член 71 
Во пружање на здравствената заштита и во 

постапката за остварување на правата по овој 
статут учествуваат лекар, лекарска комисија и ко-
мисија на лекари-вештаци. 

Член 72 
Заедницата со општ акт ги формира лекарска-

та комисија и комисијата на лекари-вештаци, со 
кој го утврдува составот, надлежноста и начинот 
на работата на овие комисии. 

Заедницата спогодбено со Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците од подрач-
јето можат да формираат заеднички комисии од 
претходниот став. 

Заедницата во смисла на членот 70 став 2 од 
овој статут поблиску ги утврдува задачите на ле-
карот-поединец за спроведувањето на здравстве-
ната заштита на осигурениците. 

3. Приговор на оценката на лекарот-поединец 
и лекарската комисија 

Член 73 
Ако осигуреникот не е задоволен со оценката 

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

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

Лекарот на кого му е изјавен приговорот усно, 
ако не ја преправи својата оценка, должен е да на-
прави за тоа забелешка што ја потпишува и оси-
гуреникот. 

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

Член 74 
Оценката за здравствената состојба на осигу-

реното лице и за начинот на лекувањето, комиси-
јата ја дава врз непосредно извршен преглед на 
осигуреното лице или врз основа на постојната ме-
дицинска документација и таа треба да биде на-
полно образложена и во согласност со медицинска-
та документација што служела како основа за да-
вање на оценката. 

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

За оценката на лекарската комисија писмено 
ќе се известат: лекарот, Службата на Заедницата 
и осигуреното лице. 

Член 75 
Против оценката на лекарската комисија мо-

же да се поднесе приговор до комисијата на ле-
кари-вештаци во рок од три дена од денот на со-
општувањето на оценката на лекарската комисија 
во случаи и под условите утврдени со овој статут. 
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Приговорот се поднесува усно на записник или 
писмено до лекарската комисија против чија оцен-
ка се изјавува приговорот. Комисијата е должна 
приговорот заедно со предметот, веднаш да го до-
стави до комисијата на лекари-вештаци. Пригово-
рот може да се поднесе писмено и непосредно до 
комисијата на лекари-вештаци. 

Член 76 
Комисијата на лекари-вештаци должна е вед-

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

Комисијата ја дава својата оценка врз основа 
на медицинската документација, а може, ако најде 
дека тоа е потребно и да го повика осигуреникот 
на преглед. Ако комисијата смета дека е потребно 
да се дополни медицинската обработка, ќе ги оп-
редели без одлагање потребните медицински испи-
тувања. 

Член 77 
Оценката што ја дала комисијата на лекари-

вештаци по повод изјавениот приговор против 
оценката на лекарската комисија, е конечна. 

За оценката на комисијата на лекари-вештаци 
писмено ќе се известат: осигуреникот, лекарската 
комисија против чија оценка е изјавен приговор, 
лекарот-поединец и Службата на Заедницата. 

Член 78 
При решавањето за правата од здравственото 

осигурување на осигурените лица ќе се примену-
ваат одредбите на Законот за општа управна по-
стапка, ако со закон и овој статут не е поинаку 
определено. 

Глава VI 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 79 
Стручните работи на Заедницата во врска со 

спроведувањето на здравственото осигурување на 
земјоделците ќе ги врши, врз основа на договор, 
Службата на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците во Гостивар (во натамош-
ниот текст: овластена служба). 

Глава VII 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 80 
Средствата за остварување на правата од здрав-

ственото осигурување се обезбедуваат со придонес 
од осигурениците, со учество на општествено-по-
литичката заедница и со други приходи утврдени 
со закон и овој статут. 

Член 81 
Средствата од претходниот член се формираат: 
1. придонесот од личниот доход од земјодел-

ската дејност (катастарскиот приход) и од личниот 
доход остварен со вршење на споредни стопански 
дејности и искористување на земјиште за неземјо-
делски цели; 

2. придонесот по осигурен член на домаќин-
ството; 

3. учество на општествено-политичките заедни-
ци во покривање на трошоците за задолжителните 
видови на здравствената заштита; 

4. надоместок по основ на реосигурување; 
5. дел од средствата издвоени од вишокот на 

1 приходите над расходите по завршната сметка на 
Заедницата; 

6. придонесот од личен доход утврден со посе-
бен закон што го плаќаат организациите и при-
ватните работодавци на земјоделците што од нив 
го остваруваат со работа вон работниот однос. 

Придонесот од точка 1 и 2 од претходниот став 
треба да се формира така, што средствата од точка 
2 (придонес по осигурен член на домаќинството) не 
можат да бидат поголеми од 25% од средствата од 
точката 1 ( придонес од личен доход од земјодел-
ска дејност). 

Домаќинствата на осигурениците кои немаат 
основица на придонес од личниот доход од земјо-
делска дејност (катастарски приход) ќе плаќаат 
придонес по осигурен член на домаќинството кој 
одговара сразмерно на просекот по осигурен член 
на домаќинствата на подрачјето на Заедницата кои 
се должат со придонесите од точките 1 и 2 на став 
1 од овој член; 

7. други приходи на Заедницата (надоместокот 
на штета, камата и друго). 

Член 82 
Придонесот од претходниот член се распреде-

лува посебно: 
1. за задолжителните видови на здравствената 

заштита утврдени со законот; 
2. за здравствената заштита утврдена со овој 

статут над законски утврдените задолжителни ви-
дови. 

Член 83 
Средствата потребни за финансирање на здрав-

ственото осигурување и неговиот развиток се утвр-
дуваат врз основа на програма за спроведување и 
унапредување на здравствената заштита на осигу-
рениците и за обезбедување на другите права од 
здравственото осигурување утврдени со закон и 
овој статут. 

Височината на средствата од претходниот став 
се утврдуваат така со нив да се покријат обврски-
те на Заедницата, по основ на осигурените права, 
да се обезбедат формирање на резерви, реосигуру-
вање на потешки ризици, средства потребни за 
спроведување на осигурувањето, како и дел од 
средствата со кои Заедницата учествува во развојот 
на здравствената служба. 

Член 84 
Придонесите од членот 81 став 1 точка 1 и 2 

од овој статут ги утврдува Собранието на Заедни-
цата според единствена пропорционална стапка за 
целото подрачје на Заедницата. 

Член 85 
Стапките на придонесот од претходниот член 

се утврдуваат пред почетокот на календарската 
година во која ќе се применуваат. 

Ако стапките на придонесот не се утврдат во 
рокот од претходниот став, во наредната година 
ќе се применуваат придонесите утврдени за прет-
ходната година. 

Член 86 
При утврдувањето бројот на осигурените лица 

и височината на катастарскиот приход како осно-
вица за определување на обврската за плаќање на 
придонесите од членот 81 став 1 точка 1 и 2 се зе-
ма состојбата која била на 1 јануари во годината 
за која се врши облогот на придонесот, а за осно-
вица на придонесот од другите споредни стопански 
дејности се земаат основиците на придонесот од 
личниот доход за тие дејности остварени во прет-
ходната година. 

Член 87 
Обврзници на придонесите за здравствено оси-

гурување се осигурениците-земјоделци. 
Ако повеќе осигуреници од претходниот став 

се членови на исто домаќинство, обврзник на при-
донесот е старешината на домаќинството. 

Член 88 
Обврската за плаќање на придонесите од чле-

нот 81 став 1 точка 1, 2 и 6 од овој статут на-
станува кога едно лице ќе се стекне со статус оси-
гуреник-земјоделец во смисла на членот 26 од За-
конот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на насе-
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лението. Наплатата на придонесите од претход-
ниот став се врши во четири еднакви рати во го-
дината, а стасува за наплата однапред со почето-
кот на секое тримесечје. 

Обврската за плаќање на придонесот од ста-
вот 1 на овој член престанува од првиот ден на 
наредниот месец во кој обврзникот престанал да 
врши земјоделска дејност или риболов (член 26 од 
законот) или кога станал осигуреник по друг ос-
нов. 

Престанокот на обврската од претходниот став 
се утврдува со пријава за престанок на осигуру-
вањето. 

Член 89 
Облогот и наплатата на придонесите од осигу-

рениците го врши органот на управата за приходи 
на општинското собрание. 

Службата на Заедницата е должна на органот 
од претходниот став благовремено да ги достави 
потребните податоци од својата евиденција за оси-
гурениците, во врска со облогот на придонесот. 

Надоместокот за облогот и наплатата на придо-
несот договорно го утврдува Службата на Заедни-
цата со управата за приходи на надлежното оп-
штинско собрание. Со договорот се утврдуваат и 
другите меѓусебни права и обврски на договорните 
страни. 

Член 90 
Со средствата од членот 81 се формира фонд 

за здравствено осигурување (во натамошниот текст: 
фонд) на Заедницата. 

Од средствата од претходниот став Заедницата 
ги подмирува расходите: 

1. за остварување правата на осигурениците 
што произлегуваат од задолжителните видови на 
здравствената заштита; 

2. за остварување правата утврдени со овој ста-
тут, над правата утврдени со закон; 

3. за премии на здравственото реосигурување; 
4. за подмирување на трошоци за спроведу-

вање на здравственото осигурување; 
5. за потребите на студиски и научноистражу-

вачки работи со цел за унапредување на здрав-
ствената служба и здравственото осигурување, чие 
финансирање ќе го одобри Собранието на Заед-
ницата; 

6. за учество на Заедницата во финансирањето 
на Сојузот на заедниците на здравственото осигу-
рување на Македонија; 

7. за намирување на други трошоци на Заед-
ницата; 

8. за отплата на непокриениот дел на вишокот 
на расходите по завршна сметка. 

Член 91 
Со завршната сметка конечно се утврдуваат 

приходите и расходите на Заедницата за секоја 
календарска година. 

Завршната сметка се донесува во рок и на на-
чинот определени со посебни прописи. 

Член 92 
За обезбедување финансиска стабилност во 

работењето и ликвидност во врска со извршува-
њето на обврските спрема осигурениците и други 
работни организации кои учествуваат во спроведу-
вањето на здравственото осигурување, Заедницата 
задолжително формира резервен фонд. 

Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од двомесечниот просечен износ на планира-
ните вкупни приходи на Заедницата од тековната 
година. 

Задолжителното ниво на резервата од прет-
ходниот став се обезбедува во рок од 4 години. 

Задолжителната резерва од ставот 2 на овој 
член се обезбедува најмалку од една четвртина во 
секоја година во која треба таа да се обезбеди. 

Член 93 
Резервниот фонд од претходниот член се фор-

мира со издвојување на дел од средствата на при-
ходите остварени од придонесот во текуштата го-

дина, од делот на остварениот вишок на приходите 
над расходите во претходната година, од вложе-
ните средства на Заедницата кои се враќаат на 
фондот и каматата на вложените средства на ре-
зервниот фонд. 

За начинот и височината на издвојувањето на 
средствата во резервниот фонд одлучува Собра-
нието на Заедницата при утврдувањето на финан-
сискиот план односно при усвојувањето на заврш-
ната сметка на Заедницата. 

Член 94 
Средствата на резервниот фонд можат да се 

користат во текот на годината како обртни сред-
ства за извршување на текушти обврски на Заед-
ницата. 

Средствата на резервниот фонд кои не се ко-
ристат како обртни средства можат да се вложу-
ваат во орочени депозити или на благајнички за-
пис и да се даваат како наменски кредити на 
здравствените работни или други организации и 
нивните здруженија со рок на враќање и услови 
што ќе ги утврди Собранието на Заедницата. 

Член 95 
Вишокот на расходите над приходите што се 

утврдува со завршната сметка на Заедницата се 
покрива: 

1. од резервниот фонд, 
2. со кредит од банката. 
За покривање вишокот на расходите над при-

ходите може да се користи само дел од средства-
та на резервниот фонд што преминува 50 °/о од из-
носот На задолжителната резерва. 

Отплатата на кредитите се врши од текуштите 
средства на фондот остварени во наредните години 
според Одлуката на Заедницата. 

Член 96 
Заедницата ги реосигурува здравствените ри-

зици кои по пат на самоуправно договарање со дру-
гите заедници на здравственото осигурување во 
СРМ ќе бидат утврдени как^о ризици кои се рео-
сигуруваат. 

За формирање на фондот за реосигурување и 
начинот на управувањето со тој фонд, за обемот 
на ризиците кои се реосигуруваат, тарифата на 
премијата за реосигурување, надоместокот кој се 
обезбедува во случај на настапување на реосигурен 
ризик и за условите и постапката за остварување 
на овие надоместоци, одлучува Заедницата во спо-
годба со другите заедници на здравственото осигу-
рување во СРМ. 

Глава VIII 

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 97 
Покрај Статутот, Заедницата донесува правил-

ници, деловници и одлуки со нормативен карактер. 
Со правилниците и одлуките се регулираат пра-

шањата за кои со закон и овој статут е предвиде-
но да се регулираат со такви акти. 

Со деловници се регулира начинот на работа-
та на самоуправните органи на Заедницата. 

Член 98 
Со цел за поцелосно регулирање спроведува-

њето на здравственото осигурување и неговото фи-
нансирање како и спроведувањето на самоуправу-
вање во Заедницата, Заедницата задолжително ги 
донесува овие општи акти: 

1. Правилник за избор и отповикување на чле-
новите на органите на управувањето на Заедни-
цата ; 

2. Правилник за спроведување на референдум; 
3. Правилник за начинот и условите на оства-

рување на здравствената заштита и за другите 
права од здравственото осигурување; 
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4. Деловници за работа на самоуправните и 
стручни органи на Заедницата; 

5. Одлука за стапките на придонесот и други 
одлуки. 

Покрај општите акти од претходниот став мо-
жат за одделни прашања да се донесуваат и други 
општи акти, до колку за тоа се покаже потреба 
или ако тоа биде одредено со закон или други 
прописи. 

Член 99 
Преднацртите на Статутот и другите општи 

акти ги подготвува Службата на Заедницата. 
Нацртот за измените и дополненијата на Ста-

тутот и другите општи акти ги утврдува Изврш-
ниот одбор на Собранието на Заедницата. 

Член 100 
Измени и дополненија на Статутот може да 

предлагаат: 
— една петтина од членовите на Собранието; 
— Извршниот одбор на Собранието; 
— работната заедница на Службата на Заед-

ницата. 
Член 101 

Предлогот за измени и дополненија на Ста-
тутут се смета за прифатен ако за него гласаат 
% од сите членови на Собранието на Заедницата. 

Предлогот се доставува во писмена форма со 
образложение. 

Член 102 
Постапката за донесување на општите акти мо-

же да се поведе по иницијатива на Собранието или 
било кој друг самоуправен орган на Заедницата, 
како и по иницијатива на осигурениците и орга-
низациите односно органите кои во смисла на од-
редбите на овој статут можат да предлагаат спро-
ведување на референдум или измена односно до-
несување на општи акти на Заедницата. 

Член 103 
Собранието на Заедницата е должно да спрове-

дува постапка за изјаснување на осигурениците 
пред да се усвојат измените и дополнувањата иа 
Статутот односно пред донесувањето на општите 
акти, и тоа: 

1. кога се установуваат нови или укинуваат по-
стојните права од здравственото осигурување, и 

2. за прашања од членот 29 од овој статут. 
Член 104 

Изјаснувањето на осигурениците за случаите 
предвидени со овој статут се врши преку: 

1. собирите на осигурениците; 
2. дневниот печат и други средства за инфор-

мирање. 
Собранието на Заедницата ги утврдува за се-

кој конкретен случај на донесување на општ акт, 
начинот на изјаснувањето на осигурениците од 
претходниот став и рокот во кој треба изјаснува-
њето да се изврши. 

Член 105 
Собранието на Заедницата може во зависност 

од значењето на општиот акт, пред неговото доне-
сување да го достави на мислење на: 

— Собранието на општина Гостивар, 
— општинската конференција на ССРНМ. 
Собранието на Заедницата може одделни општи 

акти да ги достави на мислење и на други органи 
и организации. 

Член 106 
Кога Собранието прими предлог на општ акт, 

за кој задолжително според овој статут треба да 
се изјаснат осигурениците, го утврдува поднесе-
ниот предлог на општиот акт како свој предлог 
со евентуални измени и дополненија и го доста-
вува на изјаснување на осигурениците. 

Откако осигурениците ќе се изјаснат по пред-
лог на општиот акт на начинот предвиден со овој 
статут, Службата на Заедницата ги средува и си-
стематизира забелешките, предлозите и мислењата 

на осигурениците и ги доставува на Собранието на 
разгледување при донесување на конкретниот општ 
акт. 

Кога предлогот на општиот акт, во смисла на 
овој статут, не треба задолжително да се достави 
на изјаснување на осигурениците, односно кога 
мислењата, забелешките и предлозите на осигуре-
ниците се разгледаат, Собранието, согласно со од-
редбите на Деловникот за работа на Заедницата, го 
донесува општиот акт. 

Член 107 
Статутот и другите акти на Заедницата влегу-

ваат во сила осмиот ден по објавувањето во „Служ-
бен весник на СРИ", до колку со општиот акт не 
е поинаку определено. 

Член 108 
Извршниот одбор дава пречистен текст на оп-

штите акти кои ги донесува Собранието. 

Член 109 
Задолжително толкување на одделни одредби 

на овој статут и другите општи дкти дава Собра-
нието на Заедницата. 

Глава IX 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член НО 
Сите права и обврски на осигурените лица кои 

се регулираат со овој статут ќе се применуваат од 
1 јануари 1972 година. 

Член 111 
Осигурените лица кои на денот на почетокот 

на примената на овој статут користат права од 
здравственото осигурување добиени по прописите 
што важеле до тој ден, ги користат од тој ден тие 
права по одредбите на овој статут и општите акти 
донесени врз основа на него, ако е тоа за нив по-
поволно. 

Ако осигурените лица од претходниот став не 
ги исполнуваат условите пропишани со одредбите 
на овој статут и општите акти донесени врз осно-
ва на него за користење на правата што им се 
признаени по поранешните прописи, го продолжу-
ваат започнатото користење на тие права според 
одредбите на овој статут и општите акти на Заед-
ницата, како да ги исполнуваат условите предви-
дени со Статутот односно општите акти. 

Правата од ставот 1 и 2 на овој член, осигуре-
ните лица можат да ги користат најмногу шест ме-
сеци од почетокот на примената на овој статут. 

Член 112 
Осигурените лица здравствената заштита ќе ја 

користат врз основа на здравствените легитима-
ции издадени според поранешните прописи и по 1 
јануари 1972 година се додека тие не бидат заме-
нети со нови здравствени легитимации усогласени 
според овој статут, а најдоцна до крајот на 1972 
година. 

Член 113 
Овој статут влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1972 година. 

Сите досега донесени привремени општи акти, 
ќе се применуваат доколку не се во спротивност 
со одредбите на овој статут, односно до донесу-
вање соодветни општи акти врз основа на законот 
и овој статут. 

Број 02-483 
26 февруари 1973 година 

Гостивар 
Претседател, 

Милче Милчевски, е. р. 
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КОНКУРСИ 
Работничкиот совет на „Електромакедонија" — 

Скопје — ООЗТ — „Електродистрибуција" — Стру-
мица, врз основа на член 42, став 2 од Статутот, а 
на предлог од комисијата за работни односи, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за именување директор на ООЗТ — Струмица 
Покрај законските услови, кандидатите треба 

да ги исполнуваат и следните услови: 
— да имаат висока стручна подготовка од 

електро-техничка струка, правна или економска 
струка, со 4 години работно искуство, 

— виша стручна подготовка со 6 години работ-
но искуство, 

— средна стручна подготовка со 8 години прак-
тика во струката, или 

— висококвалификуван работник од електрич-
на струка со најмалку 8 години практика во стру-
ката. 

Кон молбите кандидатите да ги приложат след-
ните документи: диплома за стручната подго-
товка; уверение за потребната практика; увере-
ние дека не е осудуван и дека нема забрана 
за вршење на должноста директор, а за канди-
датите што се во работен однос и согласност 
од работната организација. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 
Некомплетираните документи нема да се зе-
маат предвид при разгледувањето. 
Молбите со потребните прилози да се доставу-
ваат до: „Електромакедонија" — Скопје — ООЗТ 
— „Електродистрибуција" — Струмица, ул. 

„Сандо Масев" бр. 3 — Струмица. (55) 

Советот на Стручната служба на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија — Скопје, врз основа на точката XVII, став 
2 под 6 од Одлуката за начинот на остварувањето 
на самоуправните права во Стручната служба на 
Заедницата 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. Еден шеф на Отсекот за финансирање и 

анализа на додатокот на деца. 
2. Еден референт за пензиско и инвалидско 

осигурување во Одделението за странско осигуру-
вање. 

3. Еден организатор-програмер во електронско-
сметковниот центар. 

УСЛОВИ: За работното место под 1) — дипло-
миран економист со 6 години работно искуство. 

За работното место под 2) — дипломиран прав-
ник со 5 години работно искуство. За работното ме-
сто под 3) — дипломиран економист или математи-
чар со завршен природно-математички факултет и 
5 години работно искуство. 

Молбите се доставуваат до Стручната служба 
на ЗПИО на Македонија. Со молбите се доставу-
ваат: диплома за степенот на образование, извод 
од матичната книга на родените, уверение за здрав-
ствената состојба и доказ за движењето во служ-
бата. 

Некомплетирани молби нема да се земаат во 
предвид. Личниот доход според Правилникот за 
распределба на личните доходи на работниците во 
Стручната служба на Заедницата. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-
вањето. (54) 
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