
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
нд СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 6 септември 
С к о п ј е 

1974 

Број 34 Год. XXX 

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

411. 
I 

Врз основа на член 65, став 1, алинеја 2 и 3 
и член 32, став 1, алинеја 4 и 5 од Законот за ве-
теринарната служба („Службен весник на СРМ" 
бр. 15/73), републичкиот секретар за земјоделство 
и шумарство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЗА ВЕТЕРИНАРЕН 

БОЛНИЧАР И ВЕТЕРИНАРЕН ХИГИЕНИЧАР 
I — Општи одредби 

Член 1 
Одредбите на овој правилник се применуваат 

на ветеринарен болничар и ветеринарен хигиени-
чар, вработени во органите на управата, ветери-
нарни установи и ветеринарни служби на земјо-
делски и други организации на здружениот труд 
што се занимаваат со одгледување на животни. 

Член 2 
Лицето што ги исполнува условите од член 32, 

став 1, алинеја 4 односно алинеја 5 од Законот за 
ветеринарната служба, испитот за ветеринарен бол-
ничар односно за ветеринарен хигиеничар го по-
лага пред посебна комисија што се формира во 
организацијата во која работникот е вработен. 

Комисијата се формира од редовите на дипло-
мираните ветеринарни лекари во општината од-
носно во Републиката. 

Член 3 
Испитот за ветеринарен болничар односно за 

ветеринарен хигиеничар се состои од општ и по-
себен дел. 

Посебниот дел се полага според Програмата 
која е составен дел на овој правилник. 

Член 4 
Кандидатот за полагање на испит поднесува пи-

смено барање за полагање на испит за ветерина-
рен болничар односно ветеринарен хигиееичар. 

Кон молбата кандидатот е должен да го при-
ложи свидетелството за завршеното основно учили-
ште (осмолетка) односно заверен препис од него и 
потврда, за ветеринарен болничар дека има две 
години практика на ветеринарно-болничарски ра-
боти во ветеринарна установа или во ветеринарна 
служба на земјоделска или друга организација на 
здружениот труд, а за ветеринарен хигиеничар, де-
ка има две години практика на ветеринарно-хи-
гиеничарски работи во ветеринарна инспекција, ве-
теринарна установа односно ветеринарна служба во 
земјоделска или друга организација на здружен 
труд. 

Откако комисијата утврди, дека кандидатот ги 
исполнува пропишаните услови во член 32, став 1, 
алинеја 4 односно алинеја 5 од Законот за ветери-
нарната служба го определува датумот на полага-
њето најмалку десет дена пред денот на полага-
њето. 

Комисијата писмено го известува и оној кан-
дидат што не ги исполнува условите за полагање 
на испитот. 

П — Предмети што се полагаат на испитот 
за ветеринарен болничар, односно 

ветеринарен хигиеничар 

Член 5 
Општиот дел на испитот се состои од следните 

предмети: 
1. Основи на уставното уредување на СФРЈ и 

СРМ; 
2. Основни права и обврски на работниците во 

здружениот труд; 
3. Основни права од здравственото и социјал-

ното осигурување. 

Член 6 
Посебниот дел од испитот за ветеринарен бол-

ничар се состои од следните предмети: 
1. Основни знаења од анатомијата и физиоло-

г а ата на домашните животни; 
2. Основни знаења од областа на незаразните 

болести, хирургијата и репродукцијата; 
3. Основни знаења од областа на заразните и 

паразитните болести; 
4. Ветеринарна хигиена; 
5. ^ Патолошка секција, земање, пакување и 

испраќање на материјал за лабораториски преглед; 
6. Вештачко осеменување на овци; 
7. Ветеринарни прописи и организација на ве-

теринарната служба. 

Член 7 
Посебниот дел од испитот за ветеринарен хи-

гиеничар се состои од следните предмети: 
1. Основни знаења од областа на заразните и 

паразитните болести, со особен осврт на улогата 
па кучето во ширењето на заразните и паразит-
ните болести; 

2. Ветеринарна хигиена; 
3. Дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 
4. Патолошка секција, земање, пакување и ис-

праќање на материјал за лабораториски преглед; 
5. Ветеринарни прописи и организација на ве-

теринарната служба. 

Ш — Испитна комисија 

Член 8 
Испитната комисија се состои од претседател, 

два члена и потребен број испитувачи. 
Претседателот и членовите на комисијата исто-

времено се и испитувачи. 

Член 9 
За работата на испитната комисија се води за-

писник. 
Во записникот се внесуваат општите податоци 

за кандидатот што го полага испитот, поставените 
прашања и други податоци. 

Записникот го потпишуваат претседателот и 
членовите на комисијата. 

Член 10 
Испитувањето и оценувањето на кандидатот се 

врши комисиски. 
Оценката се дава со мнозинство на гласовите 
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Член 11 
Кандидатот се оценува врз основа на покажа-

ниот успех од предметите на општиот и посебниот 
дел на испитот за ветеринарен болничар односно 
ветеринарен хигиеничар, со општа оценка. 

Општата оценка е „положил" и „неположил". 

Член 12 
На кандидатот што го положил испитот му се 

издава уверение на образец кој е составен дел на 
овој правилник. 

Образецот од претходниот став има димензии 
30/21, со црни букви и бледо зелен фон, оивичен 
со вињета. 

Уверението го потпишува претседателот на ко-
мисијата. 

Член 13 
Кандидатот што не положил еден или два 

предмета од испитниот материјал, се упатува на 
поправен испит во рок што ќе го одреди испит-
ната комисија, но не порано од 2 месеца. 

Кандидатот кој од неоправдани причини не се 
јави во одредениот рок за полагање на поправниот 
испит ќе се смета дека не го положил испитот. 

Кандидатот што не го положил испитот може 
да го повтори, но не пред истекот на 6 месеци од 
неуспешното полагање. 

Трошоците за полагање н а испитот по второто 
неуспешно полагање ги сноси кандидатот. 

Член 14 
Кандидатот кој во текот на испитот неоправ-

дано ќе се откаже од полагањето ќе се смета дека 
не го положил испитот. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 11-1433/2 
3 јули 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за земјоделство и шумарство, 
д-р Јанко Лазаревски, е. р. 

Брз основа на член 12 од Правилникот за полагање на испит за ветеринарен болничар и 
ветеринарен хигиеничар („Службен весник на СРМ" бр. 34/74), Испитната комисија при 

издава 

У В Е Р Е Н И Е 
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ ЗА ВЕТЕРИНАРЕН 

БОЛНИЧАР — ХИГИЕНИЧАР 

П Р О Г Р А М А 
на посебниот дел на испитот за ветеринарен болничар 

I — Основни знаења од анатолиј ата и физиолошката на домашните животни 

Ред. 
бр. 

Т е м а Содржина на темата 

1. Анатомија и физиологија 

2. Кожа 
3. Органи за движење 

4. Органи за Барење 
5. Органи за дишење 

6. Органи за крвоток 

7. Органи за лачење на моч, полни 
органи и жлезди со внатрешно ла-
чење 

8. Измена на хранливи материи. 

9. Нервен систем 

10. Сетива 
И. Мускулатура 

12. Ветеринарни органи 

Што е анатомија? Што е физиологија? Општи појмови за ќе-
лијата, ткањето и органите. 
Градба и функција на кожата. 
Костур, коски на главата, коски на трупот и нозете. Зглобови. 
Чапунки. 
Уста, заби, ждрело, јазик, хранопровод, желудец, црева. 
Градна празнина. Грклан, душник, бели дробови/ Број на ди-
шења во минута и начин на мерење на дишервето. 
Срце, неговата положба и градба. Артерии, вени, капилари, 
лимфни садови и лимфни жлезди. Мал и голем крвоток. Со-
став на крвта: црвени и бели крвни зрнца, крвни плочки и 
крвни серум. Улога на одделните (составни делови на крвта. 
Лимфа. Пулс, број на срцевите удари во минута и мерење на 
пулсот. 
Бубрези, над бубрежни жлезди, спроводници на моч, мочна бе-
шика, мочна цев, лачење на моч. Оплодување. Виме. Штитна 
жлезда, хипофиза, параштитна жлезда. 
Асимилација, оксидација на белтачини, масти, јаглени хидра-
ти, создавање на енергија и топлина, нормална топлина на 
телото. 
Мозок, продолжена мождина, кичмена мождина. Нерви. Улога 
на нервниот систем. 
Сетиво за допир, вкус, мирис, вид и слух. 
Опис, функција на мускулите и тетивите. Главни мускулни 
групи. 
Опис и положба на градните и трбушните органи. 
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II Основни знаења од областа на незаразните болести, хирургијата 
и репродукцијата 

Ред. 
бр. 

Т е м а Содржина на темата 

1. За болестите општо 

2. Преглед на болни животни 

3. Лекување 
болести 

на внатрешни незара.зни 

4. Болести на органите за варење 

5. 

6. 

Дезинфекција 
инструменти 
Рани 

и стерилизација на 

Причини за појава на болест: внатрешни експозиција) , над-
ворешни (механички, термички и хемиски). Знаци на болест, 
прогноза и тек на болеста. 
Оздравување, рековалесценција, рецидиви, смрт. Промена на 
температурата, пулсот и дишењето. 
Општи правила за постапка со болни животни при преглед. 
Знаци на незаразна болест. Мерење на температура, пулс и 
дишење. Земање на моч и измет за лабораториски преглед. 
Поим на општата и специјалната терапија. Диетална терапија. 
Фармакотерапија. Начин на давање на лекови (раствор, пра-
шок, пилула ити.). Инхалација, клизма, компреси, мачкање на 
остри масти. 
Главни знаци к а ј болестите на органите за варење. Над ун 
(тимпани ја к а ј говеда). Прва помош при на дун. 
Дезинфекција и стерилизација на игли, шприцеви, хируршки 
инструменти и други помагала. 
Создавање на рани, знаци и видови на рани. Крварење. Ин-
фекција на рани. Лекување на пресни и стари рани. Стри-
жење. Сопирање на крварење. Повреди и рани предизвикани 
од неправилно наместување на запрежниот прибор: набој на 
гребенот и фистули. 

III — Основни знаења од областа на заразните и паразитните болести 

Ред. 
бр. 

Т е м а Содржина на темата 

1. Причинители на заразните болести 

2. Причинители на паразитните бо-
лести 

3. Општо за законитоста на заразните 
болести 

4. Основни знаења за некои заразни 
болести 

5. Основни знаења за некои паразит-
ом болести 

6. Претпазни мерки и сузбивање на 
заразни и пдразитни болести 

Поим за бактерии и вируси. Форми, размножување, начин на 
ширење, дејство врз нападнатиот организам. Борба на орга-
низмот против причинителите на заразните болести. Инкуба-
ција. Имунитет. Дезинфекција. Стерилизација. 
Што се паразити. Разлика меѓу паразитите и бактериите. Раз -
множување на гхаразитите. 
Движење на телесната температура, пулсот и дишењето. Ма-
совни заболувања к а ј животни. Брзо пцовисување. Секциски 
наоди. Должности на ветеринарниот болничар при појава на 
заразна болест. 
Сакагија, антракс, туберкулоза, бруцелоза, бес, лигавка и шап, 
чума к а ј свињите, атипична чума к а ј птиците, краста. 
Пироплазмоза, метилавост, бобичавост к а ј свињи и говеда, 
трихиноза, ехинококоза. 
Претпазни мерки против одделни заразни и паразитни бо-
лести. 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на обори и штали, 
на транспортни средства, на алишта, кожни предмети. Не-
штетно отстранување на мрши од пцовисани животни. Лична 
дезинфекција. 

IV — Ветеринарна хигиена (Зоохигиена) 

Ред. Т е м а Содржина на темата 
бр. 

1. За хигиената општо Што е хигиена. Цел и важност на ветеринарната хигиена 
(зоохигиената). 

2. Хигиена на сместувањето Обори, штали, свињарници, овчарници, живинареки објекти, 
избор на место за изградба на вакви објекти, конструкција, 
врати, прозорци, под, јасли, лежишта, простирка, проветру-
вање, чистење, дезинфекција. Сместување на млади животни. 

3 Хигиена на животинското тело Тимарени на коњи, прибор. Постапка со животни по враќање 
од работа. Хигиена на молзните крави и на молзењето. Хи-

г и е н а на оплодувањето. Работа и одмор. 
4. Хигиена на исхраната Состав на храната (белтачини, масти, јаглени хидрати, мине-

рални соли, вода, витамини, микроелементи). Видови на хра-
на: сено, зоб, јачмен, пченка, трици, ќуспе, резанци, сточна 
репа, компир, детелина, луцерка, уљана репица, разни ви-
дови концентрат:/!. 
Разни додатоци на храната, паша, водопој. Приготвување на 
храна. Сушење на разни храни. Силоси и силажа. 

5. Хигиена на младите животни Хигиена на сместувањето. Правилна исхрана, колострум. Ве-
штачко хранење на телиња. Хигиена на исхраната. О д р е д у -
вачки болести. 
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V — Патолошка секција, земање, пакување и испраќање на материјал 
за лабораториски преглед 

1. Значење на секцијата. Каде се врши секција. Каде не смее да се врши сек-
ција. Транспортирање на мрши од пцовисани животни. Постапка со мршата. 

2 Значење на чистотата при секцијата. Лична заштита од инфекција. Заштитни 
средства. 

6. Прибор за вршење на секција. Чување на прибором Стерилизација на ин-
струментите по извршената секција. Садови за испраќање на материјал за 
лабораториски преглед. 

4. Зошто се зема материјал за лаборатории^ преглед. Конзервирање на земе-
ниот материјал. Пакување и испраќање (на материјалите. 

VI —• Вештачко осеменување на овци 

Економско значење на вештачкото осеменување на овци. Инструменти за 
добивање на сперма и инсеминација на овци. Микроскопски и микроскопски 
преглед на сперма од овен. 
Процена на спермата и разредување. Чување на спѕрмата и нејзиното тран-
спортирање. Знаци на размрканост и одбирање на размркани овци. Инсеми-
натсри. 

VII — Ветеринарни прописи и организација на ветеринарната служба 

1. Сојузен закон за заштита на животните од заразните болести што ја загро-
зуваат целата земја. 

2. Републички закон за здравствената заштита на животните. 
3. Закон за ветеринарната служба. 
4. Закон за ветеринарната инспекција. 
5. Правилник за работите што можат да ги вршат ветеринарните техничари и 

ветеринарните болничари. 
6. Организација па ветеринарната служба. 

П Р О Г Р А М А 

за посебниот дел на испитот за ветеринарен хигиеничар 

I — Основни знаења од областа на заразните и паразитните болести, 
со особен осврт на улогата на кучето во ширењето 

на заразните и п о р а з е н и т е болести 

Ред. 
бр. 

Т е м а Содржина на темата 

1. Причинители на заразните болести 

2. Причинители на паразитните болести 

3. Општо за законитоста на заразните 
болести 

4. Основни знаења на некои заразни 
. болести 

5. Основни знаења за некои паразити,! 
болести 

6; Улога на кучињата во ширењето па 
' заразните и паразитните болести 

7. Претпазни мерки и сузбивање на 
заразни и паразити!! болести 

Поим за бактерии и вируси. Форми, размножување, начин на 
ширење, дејство врз нападнатиот организам. Борба /на орга-
низмот против иричинителите на заразните болести. Инкуба-
ција. Имунитет. Дезинфекција. Дезинсекција. Дератизација. 
Стерилмзациј а. 
Што се паразити. Разлика меѓу бактериите и паразитите. Раз-
множување на паразитите. 
Движење на телесната температура, пулсот и дишењето. Ма-
совни заболувања ка ј животни. Секциски наод. Должности 
на ветеринарниот хигиеничар при појава на заразна болест: 
Сакагија, антракс, туберкулоза, бруцелоза, бес, лигавка и шап, 
чума ка ј свињите, атипична чума к а ј птиците, краста. 
Пироплазмоза, метилавост, бобичавост ка ј свињи и говеда, 
трих ино з а, ех ин ококоз а. 
Улога на кучињата во ширењето на заразните болести. Улога 
на кучињата во ширењето на паразитните болести. 
Претпазни мерки против одделни заразни и паразити^ бо-
лести. 
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на обори и штали, 
на транспортни средства, на алишта, кожни предмети. Не-
штетно отстранување на мрши од пцовисани животни. Лична 
дезинфекциј а. 
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II — Дезинфекција, дезинсекција и дератизација, уништување 
на кучиња скитници 

Ред. 
бр. 

Т е м а Содржина н а темата 

1. За дезинфекцијата воопшто 

2. За дезинсекцијата воопшто 

3. За дератизацијата воопшто 

4. Кучето како пријател и непријатен 
на човекот 

Што е дезинфекција . Видови на дезинфекција . Средства за 
хемиска дезинфекција . 
Дезинфекција при бактериолошки оболувања. 
Дезинфекција при вирусни оболувања. 
Апарати и машини за дезинфекција . 
Дезинфекција со прегреана пареа под притисок. 
Што е дезинсекција. Средства и начини за вршење дезинсек-
ција. 
Што е дератизација. Средства и начини за вршење на дера-
тизација. 
Кучето како пријател на човекот (домашно куче, ловџиско 
куче, полициско куче, овчарско куче). Кучето како неприја-
тел на човекот (скитачки и улични). Средства и начини за 
уништување на скитачките, уличните кучиња. 

Програмата за ветеринарен хигиеничар по предметите: 

1. Ветеринарна хигиена (зоохигиена); 2. Патолошка секција, земање, па-
кување и испраќање на материјал за лабораториски преглед; и 3. Ветеринарни 
прописи и организација на ветеринарната служба е иста како и за ветерина-
рен болничар. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО 

И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА МАКЕДОНИЈА 

158. 
Врз основа на член 14 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување и член 
203 став 1 точка 11 во врска со член 156 од Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија 
и Деловното здружение на југословенските новин-
ски претпријатија и новински установи во Бел-
град, склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА КОЛПОРТЕРИТЕ НА ПЕЧАТ НА ПОДРАЧ-

ЈЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој договор се регулира пензиското и ин-
валидското осигурување на колпортерите на печат 
и членовите на нивните семејства на подрачјето 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 2 
Колпортере на печат во смисла на овој договор 

се физички лица, кои со провизија продаваат и 
разнесуваат печат на претплатниците врз основа 
на договор склучен со новинско претпријатие и но-
винска установа, односно со деловна единица на 
новинско претпријатие или новинска установа или 
врз основа на договор склучен со друга организа-
ција која се занимава со продавање на печат или 
со ревизорот (комисионерот) на весници, кои имаат 
одобрение од Деловното здружение на новинските 
претпријатија и новинските установи (во натамош-
ниот текст: Деловно здружение) за продажба на 
печат преку колпортери, како и ревизори на вес-
ници а на мои вршењето на колпортерската од-
носно ревизорската дејност им е единствено или 

главно занимање (во натамошниот текст: колпор-
т е р е ^ дејност). 

Како единствено или главно занимање во сми-
сла на став 1 од овој член се смета ако колпор-
терот од колпортерската дејност остварува месе-
чен приход од на јмалку 500,00 бруто динари. 

Член 3 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување ги имаат осигурениците од член 2 на овој 
договор и членовите на нивните семејства во обем 
и под. условите што се определени со Законот за 
основните права од пензиското и инвалидското 
осигурување, Законот за пензиското и инвалид-
ското осигурување и Статутот на Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, ако со овој договор не е определено пои-
наку. 

На осигурениците од овој договор се примену-
ваат одредбите од Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување и Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидско-
то осигурување на Македонија за остварување, ко-
ристење и губење на правата и постапката за ос-
тварување на правата, ако со овој договор не е 
определено поинаку. 

Одредбите на законите наведени во став 1 на 
овој член, со кои се регулирани правата на осигу-
рениците — борци од НОВ и шпанските борци се 
применуваат и на осигурениците борци на НОВ 
и шпанските борци кога ги остваруваат правата 
од пензиското и инвалидското осигурување по овој 
договор. 

Член 4 
Правата од пензиското и инвалидското осигу-

рување се остваруваат со признавање својство ма 
осигуреник. 

Својството на осигуреник се установува од пр-
виот ден на наредниот месец откако по заклучу-
вањето на договорот колпортерот остварил приход 
од член 2 став 2 на овој договор. 
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Ако к о л п о р т е р е склучи договор за колпортер-
ска дејност во текот на месецот, цензусот на при-
ходите од ставот 2 на овој член се утврдува сраз-
мерно со бројот на деновите поминати во вршење 
на колпортерска дејност. 

Својството на осигуреник престанува со денот 
иа раскинувањето на договорот за вршење на кол-
портерска дејност, како и во случај кога колпор-
терот во текот на три едноподруго календарски 
месеци не оствари приход најмалку од 500,00 бру-
то динари. 

Член 5 
Обврската за плаќање на придонес' за пензиско 

и инвалидско осигурување настанува со признава-
њето својство на осигуреник. 

За пензиското и инвалидското осигурување 
што се спроведува по овој договор се пресметуваат 
и уплатуваат придонеси пропишани со Статутот на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија од единствената основица оп-
ределена со овој договор. 

Член 6 
Основицата на осигурувањето што служи за 

определување на правата и плаќањето на придо-
несот се утврдува во единствен износ. 

Член 7 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства можат да ги остварат правата од пензиското 
и инвалидското осигурување и тие да им се ис-
платуваат дури по престанокот на вршењето ла 
колпортерската дејност и кога сите стасани придо-
неси за пензиското и инвалидското осигурување би-
дат уплатени во целост. 

Член 8 
Пензиите, паричниот надоместок за телесно 

оштетување и додатокот за помош и нега по овој 
договор се усогласуваат со движењето на трошоци-
те на животот и со општите економски движења 
иа вработените во Републиката, според мерилата 
и начелата утврдени со Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување и Статутот на Заедни-
цата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија. 

Член 9 
На осигурениците кои остваруваат право на 

старосна односно инвалидска пензија, како и на 
членовите на нивните семејства кои остваруваат 
право на семејна пензија, не им следува право на 
заштитен додаток на пензијата. 

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 10 
Правата од пензиското осигурување ги оства-

руваат осигурениците и членовите на нивните се-
мејства во обем и под условите определени со За -
конот за основните права од пензиското и инва-
лидското осигурување, Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување, Статутот и другите оп-
шти акти на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија за лицата во 
здружениот труд, ако со овој договор не е опре-
делено поинаку. 

Член 11 
. Осигурениците не можат да остварат старосна 

пензија по одредбите на член 175 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување. 

Член 12 
Право на старосна пензија може да се оствари 

откако осигуреникот помине на јмалку 3 години во 
осигурување во својство на колпортер на печат. 

Член 13 
Право на семејна пензија може да се оствари 

ако умрениот осигуреник поминал најмалку една 
година во осигурување во својство на колпортер 
на печат. 

Едногодишен рок на осигурување од ставот 1 
ка овој член нема да се бара кога правото на се-
мејна пензија се остварува по смртта на осигуре-
никот, ако смртта настанала како последица на не-
среќа на работа или професионална болест. 

Член 14 
Старосната пензија се определува од пензи-

ската основа која се утврдува од просечниот из-
нос на осеоеиците на осигурувањето според кои е 
уплатуван придонесот за пензиското и инвалид-
ското осигурување во последните десет години оси-
гурување пред остварувањето на правото на пен-
зија, или во кои и да било последователни десет 
години осигурување од членот 29 од овој договор. 

За пресметување на десетгодишниот просек на 
основиците на осигурување се земаат предвид само 
основиците на осигурување од онаа календарска 
година во која осигуреникот бил осигурен на јмал-
ку 6 месеци. 

Член 15 
Додека осигуреникот не наврши 10 години на 

осигурување во својство на колпортер, сметано од 
1. I. 1966 година наваму, пензиската основа ќе се 
утврдува според основиците на осигурувањето по 
кои осигуреникот бил осигурен по 1. I. 1966 година 
до денот на остварување правото на пензија, без 
примена на одредбите од член 14 став 2 од овој 
договор. 

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 16 
Правата од инвалидското осигурување се обез-

бедуваат за случај на инвалидност, телесно оште-
тување од на јмалку ЗО /̂о и непосредна опасност од 
настапување на инвалидност во врска со вршењето 
на колпортерската дејност. 

Осигурениците се осигурени за сите случаи на 
инвалидност и телесно оштетување предизвикани 
од болест, повреда надвор од работата, несреќа на 
работа или професионална болест. 

Осигурениците ги остваруваат сите права од 
инвалидското осигурување во обем и под условите 
што се определени со Законот за основните права 
од пензиското и инвалидското осигурување, Зако-
нот за пензиското и инвалидското осигурување и 
Статутот на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, ако со овој до-
говор не е определено поинаку. 

Член 17 
Инвалидност во смисла на член 53 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување и овој 
договор постои кога к а ј осигуреникот, поради бо-
лест, повреда надвор од работата, несреќа на ра -
бота или професионална болест, -настане губење 
или намалување на способноста за вршење на де ј -
носта колпортер на печат, кое не може да се от-
страни со лекување, односно со мерки !на меди-
цинска рехабилитација. 

Член 18 
Право на инвалидска пензија може да се ос-

твари откако осигуреникот помине на јмалку 3 го-
дини во осигурување како колпортер на печат. 

По исклучок од ставот 1 на овој член осигу-
реникот к а ј кого настапи инвалидност предизви-
кана со несреќа на работа или професионална бо-
лест, остварува право на инвалидска пензија и 
пред истекот на 3 години во осигурување во свој-
ство на колпортер на печат. 
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Член 19 
Инвалидска пензија се определува од пензи-

ската основа што се утврдува на ист начин н а кој 
се утврдува основата за старосна пензија според 
член 14 од овој договор. 

Член 20 
Како своја работа во смисла на член 44 точка 

1 од Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија и овој до-
говор се сметаат работите што ги врши осигуре-
никот во рамките на својата дејност како колпор-
тер на печат. 

Како друга соодветна работа во смисла на 
член 44 точка 2 од Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија и овој договор се смета работата односно ра-
ботното место на кое инвалидот на трудот е спосо-
бен со работно напрегање кое не ја влошува по-
ложбата на неговата инвалидност и со нормален 
работен учинок да работи определено работно вре-
ме според преостанатата работна способност. При 
определувањето на таа работа, односно работно 
место во предвид се зема стручната подготовка и 
работното искуство на инвалидот на трудот. 

Преостаната способност за вршење на својата 
работа во смисла на член 44 став 3 од Статутот на 
Заедницата на пензиското и инвалидското осигу-
гурување на Македонија и овој договор постои ко-
га осигуреникот е способен со работно напрегање, 
кое не ја влошува положбата на неговата инва-
лидност, и со нормален работен учинок да ги вр-
ши работите на колпортер на печат, односно реви-
зор на јмалку половина од полното работно време. 

Преостаната способност за вршење на друга 
соодветна работа во смисла на член 44 точка 4 од 
Статутот и овој договор постои ако инвалидот на 
трудот е способен без професионална рехабилита-
ција да работи на друга соодветна работа со рабо-
тен напор кој не ја влошува положбата на него-
вата инвалидност и со нормален работен учинок, 
најмалку половина од полното работно време, од-
носно ако со професионална рехабилитација може 
да се оспособи на друга соодветна работа да ра-
боти со полно работно време. 

Член 21 
Осигуреник — инвалид на трудот од III кате-

горија на инвалидност, кој со оглед на положбата 
на инвалидноста и преостанатата работна способ-
ност не може да работи на друга соодветна работа, 
а кој се стекне со право на професионална реха-
билитација, се оспособува но пат на приучување 
за работа на друга соодветна работа за која се ба-
ра стручна подготовка стечена со приучување (IV 
категорија). 

На инвалид на трудот од III категорија на ин-
валидност, кој е способен за работа на друга соод-
ветна работа без професионална рехабилитација 
му се обезбедува вработување на работа односно 
работно место за кое не се бара стручна подго-
товка (V категорија). 

Член 22 
Право на професионална рехабилитација и 

вработување на колпортерите им се обезбедува по 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње и Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување н а Македонија во случај 
на инвалидност од III категорија. 

Трошоците во врска со професионалната реха-
билитација односно вработување на инвалидите од 
ставот 1 на овој член, вклучува јќи ги и паричните 
надоместоци што на инвалидите на трудот им при-
паѓаат по овој договор паѓаат на товар на сред-
ствата на Заедницата. 

Член 23 
Професионалната рехабилитација на осигуре-

никот и упатувањето на друга соодветна работа се 
врши на ист начин и но иста постапка како е тоа 
предвидено со одредбите н а Законот за пензиското 
и инвалидското сигурување ш Статутот на Заед-
ницата на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија. 

Член 24 
Како основа за определување на материјал-

ното обезбедување во врска со професионалната 
рехабилитација, како и за определување на при-
времен надоместок во врска со користењето право 
на вработување на друга соодветна работа се зема 
основицата на осигурувањето од член 29 на овој 
договор. 

Висината на материјалното обезбедување одно-
сно привремениот надоместок се определува во 
обем и под условите предвидени со одредбите на 
Законот за пензиското и инвалидското осигурува-
ње и Статутот на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија што важат 
за осигурениците во здружениот труд. 

Член 25 
Кога за определување на одделни права по 

Законот за пензиското и инвалидското осигурување 
и Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија се зема пред-
вид личниот доход на осигуреникот остварен во 
определен период пред настапувањето на инвалид-
носта, како личен доход за определување на тие 
права по овој договор се земаат износите на осно-
виците на осигурувањето по кои осигуреникот бил 
осигурен во соодветниот временски период пресме-
тан во смисла на соодветните одредби од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување и Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

ПЕНЗИСКИ С Т А Ж 
Член 26 

Во пензиски стаж на осигурениците се сметаат: 
1) периодите на стажот на осигурување навр-

шени во осигурување по договорите за пензиско и 
инвалидско осигурување н а колпортерите на печат; 

2) — а) времето поминато во вршење на колпор-
т е р е ^ дејност пред 1. V. 1961 година, ако таа деј-
ност е вршена како единствено или главно зани-
мање и тоа онолку време колку е поминато во 
осигурување по договорот за социјално осигурување 
на колпортерите на печат или во работен однос по 
15. V. 1945 година; 

— б) на осигуреник кој н а в р т и л 60 години на 
живот (маж) односно 55 години на живот (жена) 
и кој има на јмалку 10 години колпортерска дејност 
пред востановувањето на социјалното осигурување 
на колпортерите на печат (пред 1. V. 1961 година), 
се признава во пензиски стаж по две години од 
поранешната колпортерска дејност за секоја годи-
на помината во осигурување или во работен однос 
по 15. V. 1945 година, со тоа што на тој начин од 
поранешната колпортерска дејност може да се при-
знае на јмалку 20 години; 

— в) на осигуреник кој н а в р т и л 65 години 
живот (маж) односно 60 години живот (жена) и кој 
има на јмалку 15 години колпортеска дејност пред 
почетокот на востановувањето на социјалното оси-
гурување на колпортерите на печат (пред 1. V. 1961 
година), во пензиски стаж се признава по три го-
дини од поранешната к о л п о р т е р е ^ дејност за се-
која година помината во осигурување или во ра-
ботен однос по 15. V. 1945 година; 

3) периодите на пензиски стаж од член 142 до 
146 од Статутот на Заедницата на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија; 
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4) при пресметување во пензиски стаж на вре-
мето поминато во вршење на колпортерска дејност 
пред 1 мај 1961 година, овластената стручна служ-
ба е должна претходно да прибави податоци и ми-
слење од Деловното здружение за обемот на кол-
портерската дејност на осигуреникот (големина на 
подрачјето на кое осигуреникот вршел колпортер-
ска дејност, приближен број на продадени приме-
роци на печат и др.) од кои може да се установи 
дали и во кое време колпортерската дејност му 
била единствено или главно занимање и дали е 
вршено постојано и непрекинато. 

Член 27 
Кога признавањето на определени периоди во 

пензиски стаж по Статутот на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македо-
нија е условено со стекнување својство на работ-
ник во здружен труд или престанок на тоа свој-
ство, ќе се смета дека тој услов е исполнет со 
почетокот на вршењето на колпортерската дејност, 
односно одредено траење или престанок на врше-
њето на таа дејност. 

Член 28 
Временските периоди поминати во вршење па 

колпортерска дејност по 1. V. 1961 година кои не 
биле признати во пензиски стаж во смисла на член 
26 точка 1 од овој договор затоа што колпортерот 
во тоа време не бил во осигурување бидејќи не го 
остварил договорениот пропишан просечен бруто до-
ход, се сметаат како оправдани прекините на ра-
бота при пресметувањето густината на стажот па 
осигурување по член 20 од Статутот на Заедница-
та на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија. 

Член 29 
Основицата на осигурување која служи за пла-

ќање на придонесот за пензиско и инвалидско оси-
гурување и определување на правата се утврдува во 
единствен износ од 1.242,00 динари. 

Член 30 
Во зависност од порастот на личните доходи 

на работниците во Републиката, основицата на 
осигурувањето од претходниот член, почнувајќи 
од 1. I. 1974 година задолжително во почетокот на 
секоја календарска година се пресметува на соод-
ветен повисок износ со примена на валоризацио-
нен коефициент што е утврден со одлука на Со-
бранието на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, доколку по-
растот на личните доходи во Републиката во из-
минатата година изнесува на јмалку за 5п/о. 

Ако порастот на личниот доход во минатата го-
дина во Републиката бил помал од 5%, па затоа 
не е извршено пресметување на основиците на 
осигурувањето во смисла на став 1 од овој член, 
процентот н а зголемувањето на личните доходи од 
претходната година се додава на процентот на 
зголемувањето на личните доходи во наредната го-
дина, па основицата на осигурувањето се зголему-
ва за вкупниот процент на зголемувањето на лич-
ните доходи во двете години во смисла на став 1 
од овој член. 

ПРИДОНЕСИ 

Член 31 
Придонесот за осигурувањето според овој до-

говор се пресметува и уплатува од основицата на 
осигурувањето по стапката на придонесот за пен-
зиското и инвалидското осигурување што по од-
редбите на Статутот на Заедницата на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија за 
поодделни години (периоди) ги определува Собра-
нието на Заедницата на пензиското и инвалидското 

осигурување на Македонија за осигурениците во 
здружениот труд и тоа пресметани за примена на 
нето износи. 

Обврската за уплата на придонесот стасува пр-
виот ден во месецот за тековниот месец. 

Член 32 
Придонесот за пензиското и инвалидското оси-

гурување на колпортерите на печат го пресметува 
и уплатува Деловното здружение, како обврзник 
за уплата на придонесот во полза на збирната ж и -
ро-сметка на средствата на Заедницата на пензи-
ското и инвалидското осигурување на Македонија. 

Деловното здружение плаќа придонес пресме-
тан од основицата на осигурувањето која на оси-
гуреникот му е определена по член 29 на овој до-
говор. 

Член 33 
Обврската за плаќање на придонесот преста-

нува со изминувањето на месецот во кој настапила 
привремената неспособност (спреченост) за работа 
и придонесот не се плаќа за сето време на непре-
кинатото траење на таа неспособност до крајот на 
месецот во кој престанала неспособноста за работа. 

Заради правилна примена на одредбите од став 
1 на овој член, надлежната стручна служба е дол-
ж н а до 30 во месецот за изминатиот месец да го 
извести Деловното здружение за износите на при-
донесот кој се однесува на времето за кое не се 
плаќа придонес. 

Надлежната стручна служба е должна по ба-
рање на Деловното здружение да му даде на увид 
нужни податоци заради проверка на правилноста 
на пресметувањето и наплатата на придонесите. 

КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 34 
Правото на старосна и инвалидска пензија 

остварени по овој договор, се користи по преста-
нокот на вршењето на колпортерската дејност, а 
исплатата на пензија се одредува почнувајќи од 
првиот ден на наредниот месец по уплатата на си-
те неплатени придонеси. 

За користењето, запирањето, губењето и пре-
станокот на останатите права од пензиското и ин-
валидското осигурување се применуваат одредбите 
од Статутот на Заедницата на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија. 
! 

Чен 35 
На уживател от на пензија му се запира испла-

тата на пензијата за време додека е во работен 
однос или врши работи или задачи за основни и 
други организации на здружен труд, државни ор-
гани, задруги, општествени и други организации, 
како и за време на вршење самостојна дејност за 
која е установено задолжително пензиско и инва-
лидско осигурување. 

Заедницата може да одреди да им се исплату-
ва дел од пензијата на вработените корисници на 
пензија, или корисниците на пензија кои вршат 
самостојна дејност за која е установено задолжи-
телно пензиско и инвалидско осигурување, кои 
пензијата ја оствариле со пензиски стаж од 40 го-
дини (маж) односно 35 години (жена) а истата е 
помала од просечниот личен доход во Републиката 
за време на врабоувањето односно вршењето на 
самостојната дејност. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 36 
Права од пензиското и инвалидското осигуру-

вање по овој договор може да оствари колпортер 
на печат односно ревизор на кого му е признато 
својство на осигуреник. 
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Својството на осигуреник и основицата на оси-
гурување врз основа на пријавата, со решение ги 
утврдува филијалата на Стручната служба на З а -
едницата на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, односно овластената стручна 
служба на чие подрачје се наоѓа новинското прет-
пријатие или установа со која е склучен договор 
во смисла на член 2 од овој договор. Ова решение 
треба да содржи, покрај другото, фамилијарно и 
родено име на колпортерот на печат, износот на 
остварениот бруто приход од член 2 став 2 рта овој 
договор, износот на основицата на осигурувањето, 
стапката и износот на придонесот што го плаќа 
деловното здружение, како и бројот на сметката 
па која се уплатува придонесот. 

Против решението од ставот 2 на овој член 
колпортерот (односно ревизорот, како и Деловното 
здружение имаат право на жалба. 

Член 37 
Примерок од решението за признавање свој-

ството на осигуреник, за определување основица 
на осигурувањето, за пензискиот стаж и за пра-
вата од пензиското и инвалидското осигурување, 
надлежната стручна служба доставува до осигуре-
никот, подносителот на пријавата и Деловното здру-
жение. 

Член 38 
Пријава на осигурување, пријава за промена 

на осигурувањето и одјава на осигурувањето под-
несуваат до надлежната стручна служба новински-
те претпријатија и новинските установи, односно 
нивните деловни единици (деловници и ел.) за си-
те колпортери кои се занимаваат со продажба и 
разнесување на печат за нивна сметрга и други ор-
ганизации кои се занимаваат со продажба на пе-
чат за своите колпортери и ревизорите на весници 
за себе и своите колпортери (во натамошниот текст: 
подносител на пријава). 

Пријавата на осигурување се поднесува во рок 
од 8 дена по истекот на месецот во кој колпорте-
рот остварил бруто доход во износ од најмалку 
500,00 динари (член 2 став 2 од овој договор). 

Подносителот на пријавата е должен во рок од 
8 дена писмено да ја извести надлежната Стручна 
служба за раскинување на договорот со ревизорот 
односно со колиортерот на печат. 

Член 39 
Подносителот на пријавата е должен со прија-

вата на осигурувањето да ги приложи следните до-
кази: . 

1) Организацијата која не е новинско претпри-
јатие или новинска установа — потврда од Здру-
жението за одобрување на продажбата на печат 
преку колпортер. 

2) Ревизорот на весници за себе, потврди од 
иовинските претпријатија односно новинските уста-
нови за својството на ревизор и потврди за висо-
чината на остварениот месечен бруто доход од на ј -
малку 500,00 динари, а со пријавата на осигурува-
њето за своите колпортери — потврда од Здруже-
нието за одобрение на продажба на печат преку 
колпортер и заверена из јава на колпортерот за 
неговиот остварен месечен бруто приход во износ 
од најмалку 500,00 динари. 
I 

Член 40 
Ако со овој договор не е определено поинаку, 

правата од пензиското и инвалидското осигурува-
ње се остваруваат по постапката утврдена со Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување иа Македонија и одредбите на Зако-
нот за општа управна постапка. 

ПРЕОДНИ И З А В Р Ш Н И ОДРЕДБИ 

Член 41 
На осигурениците кои на денот на влегувањето 

во сила на овој договор се осигурени по Договорот 
за социјално осигурување на колпортерите на пе-
чат бр. 01-3152 од 23. X. 1968 година (во натамош-
ниот текст: Договорот од 23. X. 1968 година) над-
лежната стручна служба по службена должност 
ќе им одреди со решение од 1. I. 1974 година осно-
вица на осигурување од членот 29 на овој договор 
и од таа основица ќе го .пресметува придонесот. 

За осигурениците од став 1 на овој член рокот 
од 3 месеци од членот 4 став 4 на овој договор 
тече од денот на применувањето на овој договор. 

Член 42 
На колпортер на печат односно ревизор кој до 

денот на применувањето на овој договор вршел 
колпортерска односно ревизорска дејност на кого 
не му е признато својство на осигуреник по До-
говорот од 23. X. 1968 година бидејќи не ги испол-
нил условите од член 4 став 2 на тој договор ќе 
му се признае својство на осигуреник по основа на 
овој договор од 1. I. 1974 година ако во времето од 
1 до 31 XII. 1973 година остварил бруто доход од 
член 2 став 2 на Договорот од 23. X. 1968 година 
под услов целиот тој месец да вршел дејност на 
колпортер односно ревизор. 

Одредбите од член 41 став 2 на овој договор 
се применуваат на осигурениците од став 1 на овој 
член. 

Колпортерите и ревизорите на печат кои не ги 
исполнуваат условите од став 1 на овој член, свој-
ство на осигуреник стекнуваат кога ќе ги исполнат 
условите од член 2 став 2 и член 4 став 3 од овој 
договор. 

Член 43 
Појаснувања за примената и спроведувањето 

на овој договор дава, по потреба, Стручната служ-
ба на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, во согласност со Де-
ловното здружение. 

Член 44 
Овој договор може да се менува само во со-

гласност на договорните странки. Ако тие не по-
стигнат спогодба за измена на договорот, спорот ќе 
го решава арбитражна комисија од 3 члена. Во ар-
битражната комисија секоја странка именува по 
еден член, а овие спогодбено го избираат третиот 
член — како претседател. Одлуката на арбитраж-
ната комисија е задолжителна за обете странки. 

Член 45 
Во сите случаи кога овој договор се повикува 

на прописите на Законот за основните права од 
пензиското и инвалидското осигурување, Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување и Ста-
тутот на Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, а дојде до измена во 
тие прописи, при остварувањето на правата од 
пензиското и инвалидското осигурување и извршу-
вањето на обврските од овој договор, ќе се приме-
нат соодветните изменети прописи. 

Член 46 
Со денот на влегувањето во сила на овој дого-

вор, престануваат да важат одредбите на Договорот 
за социјално осигурување на колпортерите на пе-
чат на подрачјето на СРМ, бр. 01-3152 од 23. X. 1968 
година. 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 47 
Овој договор ^влегува во сила со денот на пот-

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

Бр. 01-371/1 
13 јуни 1974 година 

Скопје 
Д о г о в а р а н и : 

За Заедницата на пен-
За Деловното здружение 

на југословенските 
новински претпријатија 

и новински установи, 
в. д. секретар, 

Слободан Максимовиќ, е, р. 

зиското и инвалидското 
осигурување на 

Македонија, 
По овластување 

директор, 
Душко ѓорѓиев, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 
159. 

Врз основа на член 12 став 1 алинеја 11 од 
Самоуправната спогодба за здружување на оп-
штинските заедници на здравственото осигурување 
во Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување и точка XII од Одлуката за 
утврдување на органите на управувањето и дру-
гите органи на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, Собранието 
на Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, на заедничката седница на 
сите собори на делегатите, одржана на 2 јули 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРУЖЕ-
НИТЕ ОПШТИНСКИ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
ФИНАНСИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИ-
ЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ЗА ПЕРИОДОТ ЈУНИ—ДЕКЕМВРИ 

1974 ГОДИНА 

1. За обезбедување средства за вршење зада-
чите и работите на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување за перио-
дот јуни—декември 1974 година здружените оп-
штински заедници на здравството и здравственото 
осигурување уплатуваат придонес во височина ут-
врдена со оваа одлука. 

2. Височината на придонесот од претходната 
точка се утврдува во зависност од вкупните при-
ходи остварени во претходната година на подрач-
јето на општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување .одделно за здравстве-
ното осигурување на работниците и за здравстве-
ното осигурување на земјоделците. 

3. Вкупниот придонес на општинските заедници 
на здравството и здравственото осигурување за пе-
риодот јуни—декември 1974 година се утврдува ве 
износ од 1.422.971 динари и се распоредува: 

Општинска 
заедница 

Годишен придонес 

од ^ од 
работници земјоделци 

Вкупен 
придонес 

1 2 3 4 
1. Скопје 505.303 17.120 522.423 
2. Битола 98.442 17.390 115.832 
3. Прилеп 68.933 17.762 86,695 
4. Куманово 65.062 13.850 78.912 
5. Кратово 5.477 - 2.230 . 7.70 7 
6. Крива Паланка 13.284 4.735 18.01.-» 
7. Титов Велес 97.944 10.590 108.534 
8. Кавадарци 29.745 3.210 32.955 
9. Штип 48.190 6.087 54.277 

1 2 3 4 
10. Берово 10.120 3.232 13.352 
11. Делчево 13.246 2.515 15.761 
12. Кочани 22.693 7.760 30.453 
13. Пробиштип 10.647 1.153 11.800 
14. Радовиш 11.585 5.894 17.479 
15. Охрид 42.295 3.858 46.153 
16. Кичево 26.506 3.300 29.806 
17. Струга 22.535 4.364 26.899 
18. Дебар 7.965 1.150 9.115 
19. Струмица 44.225 14.646 58.871 
20. Тетово 50.928 21.720 72.648 
21. Гостивар 35.605 12.178 47.783 
22. Свети Николе 13.765 3.732 17.497 

Вкупно: 244,495 178.476 1.422.971 

4. Од средствата на придонесот ќе се финан-
сираат- трошоците за самоуправните органи во Ре-
публичката заедница, Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување на Југославија, Струч-
ната служба на Републичката заедница и другите 
трошоци БО врска со спроведувањето на здравстве-
ното осигурување. 

5. Општинските заедници придонесот од точ-
ката 3 на оваа одлука ќе го уплатуваат во полза 
на жиро-сметката на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување најдоцна 
до 10-ти во месецот за изминатиот месец и тоа во 
височина од 1/7 од утврдениот вкупен износ на 
придонесот за здравственото осигурување на ра-
ботниците и здравственото осигурување на земјо-
делците. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Жакед опија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-159/1 
10 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

160. 
Врз«основа на член 12 став 1 плицеја 11 од Са-

моуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото 
осигурување во Републичка заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување и точка ХП 
од Одлуката за утврдување на органите на упра-
вувањето и другите органи на Републичката заед-
ница на здравството и здравственото осигурување, 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување, на заедничка 
седница на сите собори на делегатите одржана на 
2 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 
И ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СО-
ЈУЗИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 
ЈАНУАРИ—МАЈ 1974 ГОДИНА 

1. Со оваа одлука се утврдува придонесот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците и земјоделците за вршење на задачите 
п работите на сојузите на здравственото осигурува-
ше на работниците и земјоделците на Македонија, 
за периодот јануари—мај 1974 година. 
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2. Височината на придонесот од претходната 
точка се утврдува според бројот на осигурениците 
односно осигурените лица утврден за претходната 
година на подрачјето на заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците и земјоделците. 

3. Придонес од точката 1 од оваа одлука ќе 
уплатат општинските заедници на здравството и 

• здравственото осигурување, како приемници на 
правата и обврските од заедниците на здравстве-
ното осигурување на работниците и земјоделците. 

4. Вкупниот износ на придонесот на општин-
ските заедници на здравството и здравственото оси-
гурување за периодот јануари—мај 1974 година се 
утврдува на 602.541 динари и истиот се распоре-
дува: 

161. 
Врз основа на член 12 алинеја 6 од Самоуправ-

ната спогодба за здружување на општинските за-
едници на здравството и здравственото осигурување 
во Републичка заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, Собранието на Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Скопје, на заедничката седница на сите со-
бори на делегатите, одржана на 27 мај 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА РЕПУБЛИЧКА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Општинска 
заедница 

Здравст. осигурување на: 

работници земјоделци 
Вкупно 

1. Скопје 174.500 13.740 188.240 
2. Битола 39.230 11.700 50.930 
3. Прилеп 27.545 12.725- 40.270 
4. Куманово 22.270 15.155 37.425 
5. Кратово 2.405 1.765 4.170 
6. Крива Паланка 5.000 4.260 9.260 
7. Титов Велес 32.540 8.085 40.625 
8. Кавадарци 11.120 2.826 13.946 
9. Штип 20.070 4.165 24.235 

10. Пробиштип 3.845 1.203 5.048 
11. Радовиш 4.480 3.854 8.334 
12. Свети Николе 5.765 1.946 7.711 
13. Кочани 9.330 4.507 13.837 
14. Делчево 5.265 2.401 7.666 
15. Берово 4.660 2.272 6.932 
16. Охрид 14.640 2.738 17.378 
17. Струга 10.480 3.113 13.593 
18. Дебар 3.157 1.066 4.223 
19. Кичево 7.455 3.043 10.498 
20. Тетово 21.880 23.835 45.71:5 
21. Струмица 16.668 13.056 29.724 
22. Гостивар 11.965 10.816 . 22.781 

Вкупно: 454.270 148.271 602.541 

5. Од средствата на придонесот ќе се финан-
сираат трошоците за работење на самоуправните 
органи, Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на Југославија и Стручната служба 
на Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија. 

6. Општинските заедници на здравството и 
здравственото осигурување, по одбитокот на упла-
тениот придонес, што се однесува за подрачјето па 
таа заедница, остатокот на утврдениот придонес ќе 
го уплатат во полза на жиро-сметката на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување. 

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — СКОПЈЕ 

Број 01-158/1 
2 јули 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р. 

За секретар на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Скоп-
је, се именува Александар Донев. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 01-170/1 
27 мај 1974 година 

Скопје 
Претседател, 

Никола Арсовски, е. р, 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

162. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6, член 

25 став 3 и член 26 од Законот за самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување („Службен весник на СРМ" бр. 5/74) 
и членот 45 став 1 точка 3 од Статутот на Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
- - Тетово, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — Те-
тово, на седницата одржана на 28. VI. 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
а) Стапката на придонесот за здравственото 

осигурување на работниците се утврдува на 7,10% 
на бруто, односно 9,90% на нето основица и тоа: 

— за задолжителни видови на здравствена за-
штита 2,50% на бруто, односно 3,5% на нето осно-
вица, и 

— за здравствена заштита што Заедницата са-
мостојно ја утврдува 4,60% на бруто, односно 6,40% 
на нето основица. 

б) Стапката н а придонесот за здравствено оси-
гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се утврдува на 
0,50%, а ќе се пресметува: 

— од доходот за основните организации на 
здружениот труд разврстена во дејностите 1 до 8; 

— од личниот доход за обврзниците на придо-
несот разврстени во дејностите 9 и 0. 

Член 2 
Посебниот придонес за користење здравствена 

заштита во странство се определува во височина 
од 20% од нето личниот доход односно од основи-
цата утврдена со посебна одлука. 
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Посебниот придонес се пресметува одделно за 
секој осигурен ризик според единствените износи 
на придонесот. 

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

вувањето во „Службен весник на СРM", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

Член 4 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката за стапките и тарифата 
на придонесите за здравствено осигурување и стап-
ката на посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство за 1974 година број 
0402-1215/5 од 23 јануари 1974 година („Службен 
весник на СРЖ" бр. 4/74). 

Број 0205-949/8 
28 јуни 1974 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

163. 

Врз основа на член 29 од Законот за самоуп-
равните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРM" бр. 5/74), член 45 став 1 точка 1 од Статутот 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Тетово („Службен весник на СРЖ" 
бр. 19/73), а во врска со член 223 од Законот за да-
ноците на граѓаните („Службен весник на СРЖ" 
бр. 39/72), Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тето-
во, на својата седница одржана на 28. VI. 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА КАМА-
ТАТА НА НЕНАВРЕМЕНО УПЛАТЕНИОТ ПРИ-

ДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
! .. 

I 
Каматата на износот на придонесот за здрав-

ствено осигурување на осигурениците — лицата 
што вршат самостојна дејност со личен труд, кој 
не е платен во пропишаниот рок, се определува во 
височина од 12°/о годишно, под услов осигуреникот 
/да склучи договор со Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Тето-
во, со кој ќе се обврзе дека стасаниот а неуплате-
ниот придонес за здравственото осигурување до 
денот на склучувањето на договорот ќе го уплати 
во рок од најмногу три години во определени рати, 
со тоа што едновремено во тој период ќе го уплату-
ва тековниот придонес. 
! 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Жакедонија". 
1 . 
I 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

Број 0205-949/9 
28 јуни 1974 година 

Тетово 
Претседател, 

Звонко Блажевски, е. р. 

364. 
ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА 

НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРЖ" бр. 5/74) и член 29 став 1 точка 3 и член 63 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Штип, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Штип, на седницата на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците од здруже-
ниот труд во здравството — даватели на услугите, 
одржана на 11 јуни 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИЦА ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ И ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ОСНОВ НА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА САМО-

СТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И САМОСТОЈНИТЕ 
УГОСТИТЕЛИ 

I 
Како основица за пресметување и плаќање на 

придонесот за здравственото осигурување и за оства-
рување на правата по основ на здравственото оси-
гурување на самостојните занаетчии и само сто ј-
нтие угостители служи даночната основица (лич-
ниот доход) од самостојно вршење на стопанска 
дејност утврдена за претходната година, со тоа 
што таа основица се смета како аконтација за те-
куштата година. 

За самостојните занаетчии и самостојните уго-
стители на кои не им се утврдува даночна основи-
ца, а данокот го плаќаат во годишен паушален из-
нос; како основица за пресметување и плаќање на 
придонесот за здравственото осигурување служи 
годишниот паушален износ на данокот од самостој-
ното вршење на стопанската дејност во текуштата 
година, со тоа што основицата на придонесот за 
здравственото осигурување не може да изнесува 
помалку од минималниот личен доход во Републи-
ката за текуштата година. 

II 
Ако даночната основица (личниот доход) од 

самостојната занаетчиска односно угостителска деј-
ност е утврдена за дел од календарската година, 
основицата на осигурувањето се утврдува според 
таа даночна основица (личен доход). 

Ако /даночната основица (личниот доход) од 
самостојна занаетчиска односно угостителска деј-
ност не е утврдена, како основица за плаќање на 
придонесот и определување на правата по основ 
на здравственото осигурување, привремено ќе се 
смета најниската основица на осигурувањето од 
точка I став 2 на оваа одлука со тоа што конеч-
ното утврдување на основицата на осигурувањето 
ќе се изврши кога ќе се утврди даночната осно-
вица (личниот доход) од самостојното вршење па 
стопанската дејност. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Жакедонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 
Бр. 04-2224/3 

11 јуни 1^74 година Претседател, 
Штип Тодор Барбареев, е. р. 
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165. 

Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 29 став 1 точка 3 и член 63 
од Самоправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Штип, Собранието на општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Штип, на седницата на Соборот на делега-
тите на работниците — корисници на услугите и 
Соборот на делегатите на работниците во здруже-
ниот труд во здравството — даватели на услугите, 
одржана на 11 јуни 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ОДЛУКАТА 
ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАП-
КИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИ-

СТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 
СТРАНСТВО ЗА 1974 ГОДИНА 

Член 1 
Став 2 на членот 1 од Одлуката за стапките и 

тарифата на придонесите за здравственото осигу-
рување и стапките на посебниот придонес за ко-
ристење на здравствена заштита во странство за 
1974 година („Службен весник на СРМ" бр. 2/74), се 
менува и гласи: 

„Тарифата на. придонесот за здравственото оси-
гурување за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести, за организациите 
на здружениот труд и други корисници што се ра-
споредени во областа 0 и 9 од номенклатурата, се 
определува во височина од 0,50% од бруто личниот 
доход". 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Тарифата за здравственото осигурување за 

случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести за организациите на здруже-
ниот труд и други корисници што се распоредени 
во областа од 1 до 8 од номенклатурата, се опре-
делува во височина од 0,50% од остварениот доход 
намален за пресметаните законски и договорни об-
врски, освен данокот на доходот" 
I 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 април 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП 

Бр. 04-2224/4 
И јуни 1974 година 

Штип 
Претседател, 

Тодор Барбареев, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ 

ВЕЛЕС 

166. 

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 28 точка 1 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница и основни заедници на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес, Собра-

нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес, на заед-
ничката седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 27 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИНСКА-
ТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

I 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот, 

се утврдува органот на управувањето, неговите 
извршни органи и постојните органи и тела, како 
и другите органи на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Титов 
Велес (во натамошниот текст: Заедница). 

I I 
Собранието на Заедницата е орган на упра-

вувањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

кои со закон, Самоуправната спогодба за основа-
ње на Заедницата и другите самоуправни општи ак-
ти на Заедницата му се ставени во надлежност. 

I I I 
Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 
Извршниот одбор се состои од 11 члена из-

брани од редот на делегатите на соборите на де-
легатите на Собранието на Заедницата, и тоа: 

— 5 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на 
услугите; 

— 3 члена од редот на делегатите на Собо-
рот на делегатите на земјоделците — корисници 
на услугите; 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите. 

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

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
трае 4 години. 

Изборот на членовите на Извршниот одбор 
се доши на првата седница на која се консти-
туира Собранието на Заедницата. 

IV 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на 

самоуправните општи и други акти од надлежност 
на Собранието на Заедницата; 

— утврдува предлози на финансиски планови, 
завршни сметки на Заедницата, на самоуправните 
општи и други акти што ги донесува Собранието 
на Заедницата; 

— разгледува анализи, информации и други ма-
теријали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

— се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата; 

— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ја остваруваат здрав-
ствената заштита и другите права од здравственото 
осигурување и предлага преземање на соодветни 
мерки; 
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— ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Заедницата и условите 
под кои се укажува здравствена заштита и пре-
зема односно предлага соодветни мерки; 

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

V 
Постојани тела на Собранието на Заедницата 

се: 
1. Комисија за жалби; 
2. Комисија за избор и именување. 
Комисијата за жалби се состои од претседа-

тел и 2 члена избрани за време од 4 години, на 
првата седница на која се конституира Собранието 
на Заедницата. 

Комисијата за избор и именување има прет-
седател и 2 члена избрани на време од 4 години 
на првата седница на која се конституира Собра-
нието на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може, по потреба, 
да формира постојани и повремени тела за разгле-
дување односно проучување на одделни прашања. 

VI 
Комисијата за жалби решава во втор степен 

по жалбите на осигурените лица изјавени протиз 
првостепените решенија донесени во постапката 
за остварување на правата од здравствена заштита 
и другите права од здравственото осигурување. 

VII 
Комисијата за избор и именување ја спрове-

дува постапката за избор, именување и разрешу-
вање на секретарот на Заедницата и работниците 
на раководни работни места во Стручната служ-
ба на Заедницата, ги претресува сите прашања во 
врска со изборите, именувањата и разрешувањето 
од надлежност на Собранието и му поднесува на 
Собранието предлози за избор, именување и разре-
шување. 

VIII 
Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го именува и раз -

решува Собранието на Заедницата на заедничка 
седница на сите собори на делегатите. 

З а секретар на Заедницата може да биде име-
нувано лице кое ги исполнува следните услови: да 
има завршено правен или економски факултет или 
висока стручна подготовка призната според посеб-
ни прописи и да има на јмалку 10 години работно 
искуство, од кои 5 години на раководно работно 
место. 

IX 
Секретарот на Заедницата ги врши особено 

следните работи: 
— се грижи за правилно и навремено спрове-

дување на одлуките и заклучоците на самоуправ-
ните органи на Заедницата; 

— ја застапува Заедницата во правните односи 
со другите органи и организации; 

— ја застапува Заедницата при склучување на 
договори со организациите на здружениот труд од 
здравството за укажување здравствена заштита 
на осигурените лица; 

— му помага на претседателот на Собранието, 
претседателите на соборите на Собранието и прет-
седателот на Извршниот одбор во подготвувањето 
на седниците на Собранието на Заедницата, на со-
борите на Собранието и на Извршниот одбор; 

— се грижи за извршување на задачите од об-
ласта на народната одбрана; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за 
извршување на финансискиот план на Заедницата. 

X 
Секретарот на Заедницата истовремено раково-

ди со работите на Стручната служба на Заедни-
цата и во тоа својство ги врши особено следните 
работи: 

— се грижи за законито, правилно и ефикасно 
работење на Стручната служба на Заедницата; 

— се грижи за навремено спроведување на од-
луките и заклучоците на самоуправните органи на 
работната заедница на Стручната служба на Заед-
ницата; 

—• решава во прв степен за правата и /обврските 
од здравствената заштита и другите драва од здрав-
ственото осигурување; 

— врши и други работи кои со самоуправните 
акти на работната заедница ќе му бидат ставени 
во надлежност. 

АКО секретарот на Заедницата најде дека општ 
акт или акт или поединечен акт кој е донесен во 
работната заедница, освен поединечните акти доне-
сени во управната постапка и актите за кои во 
одлучувањето е предвидена надлежност на судот, е 
спротивен: на закон односно друг пропис, опште-
ствен договор, самоуправна спогодба или самоу-
правен општ акт на Заедницата или работната за -
едница, ќе го предупреди органот кој што го донел 
таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот 
остане при својата одлука, секретарот е должен 
да му предложи на Собранието на Заедницата да 
го сопре од извршување таквиот акт. 

X I 
За вршење на стручните, финансиските и ад-

министративните работи Заедницата има Струч-
на служба организирана како работна заедница 
во нејзин состав, без својство на правно лице. 

Стручната служба средствата за работа ги води 
на посебна жиро-сметка во Службата на Опште-
ственото книговодство — Титов Велес. 

До донесувањето на општ акт за организа-
цијата на Стручната служба на Заедницата и општ 
акт за систематизацијата на работните места, Струч-
ната. служба на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците, со денот на конституи-
рањето на оваа заедница се презема со постојаната 
организација и систематизација на работните места. 

Преземените работници на Стручната служба 
на Општинската заедница на здравственото оси-
гурување на работниците — Титов Велес ќе се рас-
поредат на работа во Стручната служба на Заед-
ницата на работни места утврдени со постојаната 
организација и систематизација на работните места. 

Одлука за распоредување на работниците од 
претходниот став, освен за работниците со посебни 
овластувања и одговорности — раководни работни-
ци, донесува органот на управувањето на работната 
заедница на Стручната служба на Заедницата. 

Директорот на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците ќе се именува за се-
кретар на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес до ис-
текот на времето за кое е избран, а работниците на 
раководните работни места во Стручната служба 
на Заедницата на здравственото осигурување — 
Титов Велес ќе се именуваат и распоредат на ис-
тите работни места во Стручната служба на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Титов Велес, за период од 4 
години. 

XI I 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 год. 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 
Бр. 247/2 

27 април 1974 година 
Титов Велес 

Претседател, 
ЈБ, АШИКОВ, е . р . 
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167. 
Врз основа на член 28 точка 16 од Самоу-

правната спогодба за основање на Општинска за -
едница и основни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес и точка VIII 
став 2 од Одлуката за утврдување органите на 
управувањето и другите органи на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Титов Велес, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Титов Велес, на заедничката седница на 
сите собори на делегатите, одржана на 27 април 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И М Е Н У В А Њ Е С Е К Р Е Т А Р Н А О П Ш Т И Н С К А -
Т А З А Е Д Н И Ц А Н А З Д Р А В С Т В О Т О И З Д Р А В -

С Т В Е Н О Т О О С И Г У Р У В А Њ Е — Т И Т О В В Е Л Е С 

I 
За секретар на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Ти-
тов Велес се именува Сланев Андреев Милан од 
Титов Велес. 

. I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

В А Њ Е — ТИТОВ ВЕЛЕС 
Бр. 247/3 

27 април 1974 година 
Титов Велес 

Претседател, 
Љ . АШИКОВ, е. р . 

168. 
Врз основа на член 28 точка 16 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедница 
и основни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, на заеднич-
ката седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 27 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А И М Е Н У В А Њ Е Р А Б О Т Н И Ц И Н А Р А К О В О Д Н И 
Р А Б О Т Н И М Е С Т А В О С Т Р У Ч Н А Т А С Л У Ж Б А Н А 
О П Ш Т И Н С К А Т А З А Е Д Н И Ц А Н А З Д Р А В С Т В О Т О 
И З Д Р А В С Т В Е Н О Т О О С И Г У Р У В А Њ Е — Т И Т О В 

В Е Л Е С 

I 
За раководни работници во Стручната служба 

на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, се имену-
ваат : 

1. За раководител на Службата по здравствено 
осигурување во Стручната служба во Титов Велес 
— Сугарев Тодор од Титов Велес; 

2. За раководител на Службата за долгорочно 
осигурување во Стручната служба во Титов Ве-
лес — Тончов Томе од Титов Велес; 

3. За раководител на Службата по финансии 
во Стручната служба во Титов Велес — Митев 
Димитар од Титов Велес; 

4. За раководител на Службата за правни и 
општи работи во Стручната служба во Титов Ве-
лес — ѓорѓиев Благој од Титов Велес; 

5. За раководител на Филијалата во Стручната 
служба во Гевгелија (управник) — Тасев Андон 
од Гевгелија; 

6. За раководител на Филијалата во Стручната 
служба во Неготино (управник) — Јованов Јордан 
ОД Неготино. 

I I 
Оваа' одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 ма ј 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

В А Њ Е — ТИТОВ ВЕЛЕС 
Број 247/4 

27 април 1974 година 
Титов Велес 

Претседател, 
Љ . АШИКОВ, е . р . 

169. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 28 точка 10 
ед Самоуправната спогодба за основање на оп-
штинска заедница и основни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување — Титов Ве-
лес, Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес, на за -
едничка седница на сите собори на делегати, одр-
жана на 27 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А П Р И В Р Е М Е Н О У Т В Р Д У В А Њ Е Н А П Р А В А Т А 
О Д З Д Р А В С Т В Е Н А Т А З А Ш Т И Т А И Д Р У Г И Т Е 

П Р А В А О Д З Д Р А В С Т В Е Н О Т О О С И Г У Р У В А Њ Е 

I 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот и 

другите самоуправни општи акти на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Титов Велес (во натамошниот текст: З а -
едница) се утврдуваат правата од здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигу-
рување што самостојно ги утврдува Заедницата, 
како и начинот на остварувањето и заштитата на 
правата од здравствената заштита и другите пра-
ва од здравственото осигурување утврдени со за -
кон и оваа одлука. 

И 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем 
на правата што осигурените лица — корисници 
на услугите (работници и земјоделци) ги имале до 
денот на применувањето на оваа одлука. 

По однос на правата и во постапката за оства-
рувањето и заштитата на правата од здравстве-
ната заштита и другите права од здравственото 
осигурување утврдени со закон и оваа одлука ќе 
се применуваат одредбите на Статутот и другите 
општи акти на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Титов Велес, одредбите 
на Статутот и другите општи акти на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците - -
Титов Велес, одредбите на општите акти на Со-
јузот на заедниците на здравственото осигурување 
на работниците на Македонија и одредбите на оп-
штите акти на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на земјоделците на Маке-
донија. 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 ма ј 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

В А Њ Е — ТИТОВ ВЕЛЕС 
Бр. 247/5 

27 април 1974 година 
Титов Велес 

Претседател, 
ЈБ. АШИКОВ, е . р . 
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170. 
Врз основа на член 28 точка 1 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца и основни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес, Собранието на 
Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес, на заеднич-
ката седница на сите собори на делегатите, одржа-
на на 27 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗА-
ЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 

I 
До донесување на Статутот на Општинската 

заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Титов Велес (во натамошниот текст: 
Заедница), по однос на финансирањето и финан-
сиското работење на Заедницата, ќе се примену-
ваат одредбите на Статутот на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Ти-
тов Велес и Статутот на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Титов Велес, 
доколку не се во спротивност со соодветните од-
редби на Законот за самоуправните интересни за-
едници на здравството и здравственото осигурува-
ње („Службен весник на СРМ" бр. 5/74). 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

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

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 
Бр. 247/6 

27 април 1974 година 
Титов Велес 

Претседател, 
Љ. Ашиков, е. р. 

171. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 28 точка 7 и 
8 од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница и основни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување — Титов Ве-
лес, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Титов 
Велес, на седниците на соборот на делегатите на 
работниците — корисници на услугите и соборот 
на делегатите на работниците од здружениот труд 
од здравството — даватели на услугите, одржани 
на 27 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУ-
РУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСР1ГУРУВАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ 

КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Со оваа одлука до крајот на 1974 година се 

утврдуваат висината на стапката на придонесите 
за здравствено осигурување на работниците, посто-

јаните износи на придонесите за здравствено оси-
гурување на одделни категории осигуреници, ви-
сината на стапката на посебниот придонес за ко-
ристење здравствена заштита во странство и осно-
виците за пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствено осигурување за одделни категории 
осигуреници. 

И 
Висината на стапките на придонесите и посто-

јаните износи на придонесите за здравствено оси-
гурување од претходната точка се утврдуваат во 
висина утврдена со одлуките на Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Титов Велес и тоа: 

— Одлуката за висината на стапката на при-
донесите за здравствено осигурување на работни-
ците, бр. 01-752/1 од 24. ХИ. 1973 година („Служ-
бен весник на СРИ" бр. 2/74). 

— Одлуката за утврдување на постојаните из-
носи на придонесите на одделни категории осигу-
реници, бр. 01-60/9 од 30. I. 1973 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 21/73). 

I I I 
Основиците за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравствено осигурување за оддел-
ни категории осигуреници се утврдуваат во виси-
на утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на работ-
ниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12. VII. 1972 
година („Службен весник на СРМ" бр. 27/72) и 
Одлуката за^ утврдување на основиците за пресме-
тување придонесот за здравственото осигурување 
на одделни категории осигуреници неопфатени со 
одлуката за утврдување на такви основици од Со-
ветот на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на Македонија, на Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Титов Велес, бр. 01-60/10 од 30. I. 
1.973 година („Службен весник на СРМ" бр. 21/73). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1. V. 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 
Бр. 247/7 

27 април 1974 година 
Титов Велес 

Претседател, 
Љ . АШИКОВ, е . р . 

172. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 28 точка 8 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница и основни заедници на здравст-
вото и здравственото осигурување — Титов Велес, 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Титов Велес, 
на седниците на Соборот на делегатите на зем-
јоделците — корисници на услугите и соборот на 
делегатите на работниците од здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите, одржани на 
27. април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-

СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
До крајот на 1974 година висината на придо-

несот за здравствено осигурување н а земјоделци-
те се утврдува во висина утврдена од Собранието 
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на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Титов Велес, со Одлуката за ви-
сината на придонесот за здравствено осигурување 
на земјоделците, бр. 761/1 од 28. XII. 1973 година. 

И 
Оваа одлука влегува ЕО сила со денот на об-

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

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ — ТИТОВ ВЕЛЕС 
Бр. 247/8 

27 април 1974 година Претседател, 
Титов Велес Љ. Ашиков, е. р. 

173. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 8 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 37, точка 12 од 
Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница и основни заедници на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес, Собра-
нието на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес, на заед-
ничката седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 25 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА И НИВНАТА 

НАДЛЕЖНОСТ 

I 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот, се 

утврдува органот на управувањето на основната 
заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Титов Велес (во натамошниот текст: З а -
едница) и неговите извршни органи. 

II 
Собранието на Заедницата е орган на управу-

вањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

кои со закон, Самоуправната спогодба за основање 
на Заедницата и другите самоуправни општи акти 
на Заедницата му се ставени во надлежршст. 

I II 
Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 
Извршниот одбор се состои од 11 члена из-

брани од редот на делегатите на соборите на деле-
1атите на Собранието на Заедницата, и тоа: 

— 5 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на 
услугите; 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на земјоделците — корисници на 
услугите; 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите. 

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

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
се врши на првата седница на која се конституира 
Собранието на Заедницата. 

IV 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на 

самоуправните општи и други акти од надлеж-
ност на Собранието на Заедницата; 

— утврдува предлози на финансиските пла-
нови, завршни сметки на Заедницата, на самоу-
правните општи и други акти што ги донесува Со-
бранието на Заедницата; 

— разгледува анализи, информации и други 
материјали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

— се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата; 

— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ја остваруваат здрав-
ствената заштита и другите права од здравствено-
то осигурување и предлага преземање на соодвет-
ни мерки; 

— ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Заедницата и условите под 
кои се укажува здравствена заштита и презема од-
носно предлага соодветни мерки; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност од Собранието на Заедни-
цата. 

V 
Собранието на Заедницата може, по потреба, 

да формира постојани и повремени тела за раз-
гледување односно проучување на одделни пра-
шања. 

VI 
Вршењето на стручните, финансиските и адми-

нистративните работи основната заедница го обез-
бедува преку самоуправно спогодување со Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес за вршењето на 
тие работи од страна на Стручната служба на Оп-
штинската заедница. 

VII 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ ТИТОВ ВЕЛЕС 
Бр. 247 

25 април 1974 година 
Титов Велес 

Претседател, 
Никола Арсовски, е. р. 

174. 
Врз основа на член 9, став 1, алинеја 8 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 37, точка 12 
од Самоуправната спогодба за основање на Оп-
штинска заедница и основни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување — Титов Ве-
лес, Собранието на Основната заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Неготино, на 
заедничката седница на сите собори на делегатите, 
одржана на 24 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА И НИВНАТА 

НАДЛЕЖНОСТ 

I 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот, 

се утврдува органот на управувањето на основ-
ната заедница на здравството и здравственото оси-
гурување — Неготино (во натамошниот текст: Заед-
ница) и неговите извршни органи. 

И 
Собранието на Заедницата е орган на управу-

вањето на Заедницата. 
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Собранието на Заедницата ги врши работите 
кои со закон, Самоуправната спогодба за осно-
вање на Заедницата и другите самоуправни општи 
акти на Заедницата му се ставени во надлежност. 

III 
Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 
Извршниот одбор се состои од 9 члена из-

брани од редот на делегатите на соборите на де-
легатите на Собранието на Заедницата, и тоа: 

— 4 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на ус-
лугите; 

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на земјоделците •— корисници на 
услугите; 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите. 

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

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
се врши на првата седница на која се конституи-
ра Собранието на Заедницата. 

IV 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на 

самоуправните општи и други акти од надлежност 
на Собранието на Заедницата; 

— утврдува предлози на финансиските пла-
нови, завршни сметки на Заедницата, на самоу-
правните општи и други акти што ги донесува Со-
бранието на Заедницата; 

— разгледува анализи, информации и други 
материјали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

— се грижи за правилно и навременото спро-
ведување на одлуките и заклучоците на Собрание-
то на Заедницата; 

— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ја остваруваат здрав-
ствената заштита и другите права од здравстве-
ното осигурување и предлага преземање на соо.н-
ветни мерки; 

— ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Заедницата и условите под 
кои се укажува здравствена заштита и презема 
односно предлага соодветни мерки; 

— врши и други работи што ќе му бидат 
ставени во надлежност од Собранието на Заед-
ницата. 

V 
Собранието на Заедницата може, по потреба, 

да формира постојани и повремени тела за разгле-
дување односно проучување на одделни прашања. 

VI 
Вршењето на стручните, финансиските и ад-

министративните работи основната заедница го 
обезбедува преку самоуправно спогодување со Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес за вршењето на 
тие работи од страна на Стручната служба на Оп-
штинската заедница. 

VII 
Оваа. одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — НЕГОТИНО 
Бр. 247/Н 

24 април 1974 година Претседател, 
Неготино Димитар Андов, е. р. 

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

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 37, точка 12 
од Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница и основни заедници ка здравството и 
здравственото осигурување — Титов Велес, Собра-
нието на Основната заедница на здравството и 
здравственото осигурување •—• Гевгелија на заеднич-
ката седница на сите собори на делегатите, одр-
жана на 30 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА И НИВНАТА 

НАДЛЕЖНОСТ 

I 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот, се 

утврдува органот на управувањето на основната 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Гевгелија (во натамошниот текст: Заед-
ница) и неговите извршни органи. 

I I 
Собранието на Заедницата е орган на управу-

вањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

кои со закон, Самоуправната спогодба за основање 
на Заедницата и другите самоуправни општи акти 
на Заедницата му се ставени во надлежност. 

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 
Извршниот одбор се состои од 11 члена из -

брани од редот на делегатите на соборите на деле-
гатите на Собранието на Заедницата, и тоа: 

— 5 члена од редот на делегатите на Собо-
рот на делегатите на работниците — корисници на 
услугите; 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на земјоделците — корисници на ус-
лугите; 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците од организациите на 
здружениот труд во здравството —• даватели на 
услугите. 

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

Мандатот на членовите на Извршниот одбор се 
врши на првата седница на која се конституира 
Собранието на Заедницата. 

I I I 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на 

самоуправните општи и други акти од надлежност 
на Собранието на Заедницата; 

— утврдува предлози на финансиските планови, 
завршни сметки на Заедницата, на самоуправните 
општи и други акти што ги донесува Собранието на 
Заедницата; 

— разгледува анализи, информации и други 
материјали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

— се грижи за правилно и навремено спро-
ведување на одлуките и заклучоците на Собрание-
то на Заедницата; 

— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ја остваруваат здрав-
ствената заштита и другите права од здравственото 
осигурување и предлага преземање на соодветни 
мерки; 
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—• ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Заедницата и условите под 
кои се укажува здравствена заштита и презема од-
носно предлага соодветни мерки; 

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

IV 
Собранието на Заедницата може, по потреба, 

да формира постојани и повремени тела за разгле-
дување односно проучување на одделни прашања. 

V 
Вршењето на стручните, финансиските и ад-

министративните работи основната заедница го 
обезбедува преку самоуправно спогодување со Оп-
штинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Титов Велес за вршењето на 
тие работи од страна на Стручната служба на Оп-
штинската заедница. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРM", а ќе се применува од 
1 мај 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ОСНОВНАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ГЕВГЕЛИЈА 
Бр. 247/Г 

30 април 1974 година 
Гевгелија 

Претседател, 
Ристо Гуров, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД 

176. 
Врз основа на член 35 од Самоуправната спо-

годба за основање на општинска самоуправна за -
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Охрид и член 32 од Самоуправната спо-
годба за здружување на општинските заедници па 
здравството и здравственото осигурување во Ре-
публичка заедница на здравството и здравственото 
•осигурување на СРЖ — Скопје, Собранието на Заед-
ницата на здравството и здравственото осигурува-
ње — Охрид, на заедничката седница на сите со-
бори, одржана на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ ЗА ПРАВОТО 
ОД ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 
И ДОДАТОК НА ДЕЦА, ОД СТРАНА НА СТРУЧ-
НАТА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 

ОХРИД 

I 
Стручната служба на Заедницата на здрав-

ството и здравственото осигурување — Охрид ќе 
ги врши работите во врска со остварување на пра-
вото од пензиско и инвалидско осигурување и до-
даток на деца и после 1 мај 1974 година во целост 
како што тие работи се вршат до 30 април 1974 
година, по овластувањето на Заедницата за пен-
зиско и инвалидско осигурување на СРЖ — Скопје. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, ќе се применува од 1. 5. 1974 година 
и ќе се објави во „Службен весник на СРЖ". 

Бр. 02-3136 
29 април 1974 година 

Охрид 
Претседател на собранието, 
Александар Стефаноски, е. р. 

177. 

Врз основа на член 9, став 1, алинеја 8 од 
Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРЖ" бр. 5/74) и член 21, став 1, 
точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на 
самоуправната интересна заедница на здравството 
и здравственото осигурување — Охрид, Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување — Охрид, на заедничката седница на сите 
собори на делегати, одржана на 29 април 1974 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ 
ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Со оваа одлука, до донесување на Статутот и 

другите самоуправни општи акти на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување (во на -
тамошниот текст: Заедница) се утврдуваат правата 
од здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување што самостојно ги утвр-
дува Заедницата, како и начинот на остварува-
њето и заштитата на правата од здравствената за -
штита и другите права од здравственото осигуру-
вање утврдени со закон и оваа одлука. 

I I 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата се утврдуваат по обем 
на правата што осигурените лица — корисници на 
услугите (работници и земјоделци) ги имале до де-
нот на применувањето на оваа одлука. 

По однос на правата и во постапката за оства-
рувањето и заштитата на правата од здравстве-
ната заштита и другите права од здравственото 
осигурување утврдени со закон и оваа одлука, ќе 
се применуваат одредбите на Статутот и другите 
општи акти на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Охрид, одредбите на 
Статутот и другите општи акти на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — Ох-
рид, одредбите на општите акти на Сојузот на за -
едниците на здравственото осигурување на работ-
ниците на Македонија и одредбите на општите 
акти на Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД 

Бр. 02-3128 
29 април 1974 година 

Охрид 
Претседател, 

Александар Стефаноски, е. р. 

178. 

Врз основа на член 21, став 1, точка 1, а во 
врска со член 22 од Самоуправната спогодба за ос-
новање самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Охрид, Со-
бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид, на заедничката 
седница на сите собори на делегатите, одржана на 
29 април 1974 година, донесе 
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О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ОХРИД 

I 
До донесување на Статутот на Заедницата на 

здравството и здравственото осигурување — Охрид 
(во натамошниот текст: Заедница) по однос на ф и -
нансирањето и финансиското работење на Заедни-
цата, ќе се применуваат одредбите на Статутот на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците — Охрид и Статутот на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — Ох-
рид, доколку не се во спротивност со соодветните 
одредби на Законот за самоуправните интересни 
заедници на здравството и здравственото осигуру-
вање („Службен весник на СРМ" бр. 5/74). 

. I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 

ОХРИД 

Бр. 02-3131 
29 април 1974 година 

Охрид 
За Претседател, 

Миле Танески, е. р. 

179. 
Врз основа на член 23, став 1, точка 9 од Са-

моуправната спогодба за основање на Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Охрид, Собранието на Заедницата, на сед-
ницата одржана на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И 
ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТ-
ВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
1974 ГОДИНА, БР. 02-9732 ОД 27-ХП-1973 ГОДИНА 

(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ" БР. 47/73) 

I 
Членот 1 се менува и гласи: 
„Стапката на придонесот за здравствено оси-

гурување за 1974 година се определува во висо-
чина од 7% и истата ќе служи за утврдување на 
бруто основицата, додека пресметувањето и пла-
ќањето на овој придонес ќе се врши по стапка 
од 9,875% од нето личните доходи и личните 
примања. 

Тарифата на придонесот за здравствено осигу-
рување за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се определува во 
височина од 0,40% од остварениот доход, намален 
за законските и договорните обврски, освен дано-
кот на доход." 

II 
Членот 3 се брише. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1 април 1974 година. 
Бр. 02-3135 

29 април 1974 година 
Охрид 

За Претседател, 
Миле Танески, е. р. 

180. 
Врз основа на член 18, став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравството 
и здравственото осигурување и член 23, став 1, 
точка 9 од Самоуправната спогодба за основање са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Охрид, Собранието 
на Заедницата па здравството и здравственото оси-
гурување — Охрид, на седниците на соборот на 
делегатите на земјоделците — корисници на услу-
гите и соборот на делегатите на работниците од 
здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите, одржани на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈО-

ДЕЛЦИТЕ 

I 
До крајот на 1974 година висината на придо-

несот за здравствено осигурување на земјоделците 
се утврдува во висина утврдена од Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на зем-
јоделците — Охрид, со одлуката за височината на 
придонесот за здравствено осигурување на земјо-
делците, бр. 02-9706 од 26. 12. 1973 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-

ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 
ОХРИД 

Бр. 02-3133 
29 април 1974 година 

Охрид 
За Претседател, 

Миле Танески, е. р. 

181. 
Врз основа на член 18, став 2 од Законот за 

самоуправните интересни зае;дници на здравството 
и здравственото осигурување и член 23, став 1, 
точка 8 и 9 од Самоуправната спогодба за осно-
вање самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Охрид, Со-
бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување — Охрид, на седниците на 
соборот на делегатите на работниците — корисници 
на услугите и соборот на делегатите на работници-
те од здружениот труд од здравството — даватели 
на услугите, одржани на 29 април 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ, НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС, ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕ-
НО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 
ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ 

ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

I 
Со оваа одлука до крајот на 1974 година се 

утврдуваат висината на стапката на придонесите 
за здравствено осигурување на работниците, при-
донесите за здравствено осигурување на одделни 
категории лица вон работен однос и основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување за одделни категории осигуре-
ници и за лица вработени к а ј приватни работо-
давци. 
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II 
Висината на стапките на придонесите за здрав-

ствено осигурување од претходната точка се утвр-
дуваат во висина утврдена со одлуките на Собра-
нието на Заедницата на здравственото осигурување 
на работниците Охрид и тоа: 

— Одлука за висината на стапката на придо-
несите за здравствено осигурување на. работниците, 
бр. 02-9732 од 27. 12. 1973 година („Службен весник 
на СРМ" бр. 47/73); 

— Одлука за придорЈесите за здравствено оси-
гурување на одделни категории лица вон работен 
однос, бр. 02-8518 од 30. 12. 1971 година („Службен 
весник на СРЖ" бр. 43/71). 

III 
Основиците за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравствено осигурување за оддел-
ни категории осигуреници се утврдуваат во висина 
утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците на Македонија, бр. 01-300/1 од 12. 7. 197-2 
година („Службен весник на СРМ" бр. 27/72), освен 
основиците утврдени со членот 3, став 1, точка 1 и 
4 од Одлуката на Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Ох-
рид, бр. 02-6761 од 28. 9- 1973 година. 

IV. 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРМ, а ќе се применува 
од 1. 5. 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-

ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 
ОХРИД 

За Претседател, 
Миле Танески, е. р. 

182. 
Врз основа на член 23 точка 9 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заед-
ница на здравството и здравственото осигурување, 
Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 14 јуни 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА 
ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

1 
Со оваа одлука се утврдуваат придонесите за 

здравствено осигурување на одредени категории 
лица вон работен однос, осигурани при Заедни-
цата на здравственото осигурување на работниците 
•— Охрид. 

II 
Обврзниците на придонесот за здравствено оси-

гурување определени со Законот за здравственото 
осигурување и задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението ќе плаќаат придо-
нес за здравствено осигурување во постојан месе-
чен износ и тоа: 

1. за лицата на доброволна практика, (волон-
тери) што не примаат личен доход, ако работат со 
полно работно време (член 13 став 1 точка 6 од 
Законот) — 80,00 динари; 

2. за учениците во стопанството односно уче-
ниците на училиштата за квалификувани работни-
ци за кои покрај училишната се изведува и прак-
тична настава во работната организација, училиш-
тето или ка ј приватниот работодавец (член 13 став 
1 точка 7 од Законот) — 50,00 динари; 

3. за лицата кои учествуваат на младински 
работни акции на кои по прописите за инвалидско-
то осигурување се осигурани за сите случаи на 
инвалидност, лицата кои учествуваат во организи-

рани работни акции ако на тие работи работат 
на јмалку 6 часа дневно, лицата кои се наоѓаат на 
предвојничка обука — логорување и лицата — при-
падници на територијалните единици, лицата — 
припадници на цивилната заштита за време на 
изведувањето на задачите на територијалната од-
брана (член 17 став 1 точка 1 до 4 од Законот) — 
50,00 динари; 

4. за уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиум^! 
на народните собранија или од страна на Изврш-
ниот совет (член 17 став 1 точка 5 од Законот) — 
50,00 динари; 

5. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултетите, 
уметничките академии, за време на траењето на 
практична работа во врска со наставата, лицата 
кои учествуваат на младински работни акции по 
прописите за инвалидско осигурување се осигурани 
за сите случаи на инвалидност, лицата кои уче-
ствуваат во организирани работни акции, лицата 
кои се наоѓаат на предвојничка обука, лицата кои 
се наоѓаат на извршување задачи на територијал-
ната одбрана или на цивилната заштита и за при-
падниците на доброволните организации на про-
тивпожарната заштита (член 18 став 1 точка 1 до 
5 и точка 8 од Законот) — 5,00 динари. 

III 
Посебен придонес на здравствена заштита на 

членовите на потесното семејство на југословен-
ските држав јани на работа во странство што ж и -
веат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не 
им е обезбедена заштита к а ј странскиот носител 
на здравственото осигурување, ќе плаќаат самите 
осигуреници — работници вработени к а ј странски-
от работодавец во постојан месечен износ за секој 
осигурен член на семејството при Заедницата во 
месечен износ од 60,00 динари. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 7. 1974 година. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-

станува да в а ж и одлуката бр. 02-8517 од 30. 12. 1971 
година. 

Бр. 02-4141 
14 јуни 1974 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 
Александар Стефаноски, е. р. 

183. 
Врз основа на член 23 точка 8 од Самоуправ-

ната спогодба за основање на Општинска заедни-
ца на здравството и здравственото осигурување, 
Охрид, Собранието на Заедницата, на седницата 
одржана на 14. 6. 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИ-
ЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТО-

ДАВЦИ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување правата од 
здравственото осигурување на лица вработени ка ј 
приватни работодавци за кои со Законот за здрав-
ственото осигурување и задолжителните видови на 
здравствената заштита на населението не е утвр-
дена основица за придонес. 
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Член 2 
Основиците за пресметување и плаќање па 

придонесите за здравствено осигурување и за утвр-
дување на правата од здравственото осигурување 
за лицата вработени како: градежни работници, 
угостителски работници, превозници, молери, елек-
троинсталатери, машинбравари, бравари и автоме-
ханичари се утврдуваат според квалификациите во 
следните износи: 
— за неквалификувани работници 1.200 динари 
— за полуквалификувани работници 1.400 динари 
— за квалификувани работници 

(струи, оспос.) 1.800 динари 
— за висококвалификувани работници 2.200 динари 

Член 3 
За вработените лица од сите останати дејно-

сти наведени во член 2 од основиците се утврду-
ваат, според квалификациите, следните износи: 
— за неквалификувани работници ООО динари 
— за полуквалификувани работници 1.000 динари 
— за квалификувани работници 1.100 динари 
— за висококвалификувани работници 1.500 динари 
— за домашни помошнички 800 динари 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се применува од 1. 7. 1974 година. 
Со влегувањето во сила на оваа одлука преста-

нува да важи Одлуката бр. 02-6761 од 28. 9. 1973 
година. 

Бр. 02-4142 
14 јуни 1974 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 

Александар Стефаноски, е. р. 

184. 
Врз основа на член 23 став 1 точка 9 од 

Самоуправната спогодба за основање на Општин-
ска заедница на здравството и здравственото осигу-
рување — Охрид, Собранието на Заедницата, на 
својата седница одржана на 14 јуни 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И 
ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ПА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 
1Ѕ74 ГОДИНА, БР. 02-9732 ОД 27. 12. 1973 ГОДИНА 

И БР. 02-3135 ОД 29. 4. 1974 ГОДИНА 

I 
Во членот 1 став 2 се менува и гласи: 
„Тарифата на придонесот за здравствено оси-

гурување за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести се определува 
и тоа: 

1. за ООЗТ кои се обврзници на данок на 
доход — БО височина од 0,40°/О од остварениот до-
ход, намален за законските и договорните обврски, 
освен данокот на доход; 

2. за ООЗТ и други работни заедници кои не 
се обврзници на данок на доход — во височина 
од 0,424% од нето личните доходи и други лични 
примања". 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 април 1974 
година. 

Бр. 02-4143 
14 јуни 1974 година 

Охрид 
Претседател на Собранието, 
Александар Стефаноски, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 
185. 

Врз основа на член 26 и 25 став 3 од За -
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осиурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 30 став 1 
точка 9 и член 31 став 2 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска и основни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување 
—• Прилеп, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, на заедничка седница на Соборот на деле-
гатите на корисниците на услугите — работници и 
Соборот на делегатите на давателите на услугите, 
одржана на 1 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ 
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ 

НА ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 1 
Придонесите за здравственото осигурување во 

постојани месечни износи за одделни категории на 
осигуреници се плаќаат и тоа: 

1. — за лицата на доброволна и задолжителна 
практика (волонтери и др.) што не примаат личен 
доход, ако работат со полно работно време, во из-
нос од 51,00 динари, од кои 16,00 за задолжител-
ните зидови на здравствена заштита, 31,00 динари 
за останатите права од здравствената заштита и 
4,00 динари за случај на несреќа на работа и за -
болување- од професионални болести; 

2. — за учениците во стопанството односно уче-
ниците на училиштата за средно образование за 
одделни занимања, за кои покрај училишната се 
изведува и практична настава, во износ од 18,00 
динари, од кои 6,00 динари за задолжителните ви-
дови на здравствена заштита, 11,00 динари за ос-
танатите права и 1,00 динари за случај на несреќа 
на работа и заболувања од професионални болести; 

3. •—• за лицата кои учествуваат на младински 
работни акции за кои по прописите на инвалид-
ското осигурување, се осигурени за сите случаи на 
инвалидност, во износ од 18,00 динари од кои: 6,00 
динари за задолжителни видови на здравствена за-
штита и 12,00 динари за останатите права; 

4. — за лицата кои учествуваат во организи-
рани јаваш работни акции, ако на тие работи ра-
ботат на јмалку 6 часа дневно, во износ од 18,00 ди-
нари од кои: 6,00 динари за задолжителни видови 
на здравствена заштита и 12,00 динари за остана-
тите права; 

5. — за лицата кои се наоѓаат на пред војничка 
обука, логорување — во износ од 18,00 динари од 
кои: 6,00 динари за задолжителни видови на здрав-
ствена заштита и 12,00 динари за останатите права; 

6. — за лицата — припадници на територијал-
ните единици, припадници на. цивилна заштита за 
време на изведувањето на територијалната одбра-
на, во износ од 15,00 динари, од кои: 5,00 динари 
за задолжителните видови на здравствената заш-
тита, а 10,00 динари за останатите права; 

7. — за уживателите на постојана државна по-
мош доделена од страна на бившите президиуми 
на народните собранија или од страна на Изврш-
ниот сонет, во износ од 60,00 динари од кои: 21,00 
динари за задолжителните видови на здравствена 
заштита, а 39,00 динари за останатите права. 

Член 2 
Во постојани месечни износи се плаќаат и при-

донесите за здравственото осигурување за случај 
на несреќа на работа или заболување од профе-
сионални болести (член 18 од законот) за : 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 
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1. — учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факултети, 
уметнички академии, за времетраењето на прак-
тичната работа во врска со наставата — во износ 
од 10,00 динари; 

2. — за лицата кои учествуваат во организи-
рани јавни акции, во износ од 10,00 динари; 

3. — за лицата кои се на изведување обука во 
одредите на предвојпичка обука во износ од 10,00 
динари; 

4. -— за лицата кои се наоѓаат на извршување 
задачи на територијалната одбрана или на цивил-
ната заштита, во износ од 11,00 динари; 

5. — за припадниците на доброволните орга-
низации на противпожарната заштита, во износ 
од 11,00 динари; 

6. — за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација што ги упатил 
заводот за вработување, во износ од 11,00 динари. 

Член 3 
За членовите на потесното семејство на југо-

словенските работници на привремена работа во 
странство кои живеат на подрачјето на Заедни-
цата, а на кои не им е обезбедена здравствена за-
штита ка ј странскиот носител на здравственото 
осигурување, во постојан месечен износ од 39,00 
динари од кои: 13,00 динари за задолжителните 
видови на здравствена заштита и 26,00 динари за 
останатите права. 

Член 4 
Придонесите за лицата опфатени со оваа од-

лука, со исклучок на придонесите од член 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. 

Член 5 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за придонеси ге 
на здравственото осигурување што се плаќаат во 
постојаните месечни износи за одделни категории 
осигуреници за 1973 година, бр. 2142 од 23. IV. 1973 
(„Службен весник на СРМ" бр. 20/73). 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1074 го-
дина. 

Број 4152 
1 јули 1974 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

186. 

Врз основа на член 26 и 25 став 3 од За-
конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 39 став 1 
точка 9 и член став 2 од Самоуправната спо-
годба за основање на Општинска и основни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување 
— Прилеп, Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Прилеп, на заедничката седница на Соборот па 
делегатите на корисниците на услугите — работ-
ници и Соборот на делегатите на давателите на 
услугите, одржана на 1 јули 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСИОВИЦИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 

Член .1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за 

пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ственото осигурување и за утврдување правата од 
здравственото осигурување на лицата вработени 
ка ј приватни работодавци за кои со Законот за 
здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението не 
е утврдена основица за придонес. 

Член 2 ' 
Основиците за пресметување и плаќање на 

придонесите за здравственото осигурување и за 
утврдување на правата од здравственото осигуру-
вање за лицата од претходниот член изнесуваат: 

1. — за лицата вработени како неквалифику-
вани работници — 850 динари, 

2. — за лицата вработени како квалификувани 
работници — 1.100 динари, 

3. — за лицата вработени како висококвали-
фикувани работници 1.450 динари, 

4. —• за домашни помошнички -— 850 динари. 
Основиците се утврдени во нето износ. 

Член 3 
Со денот на влегување во сила на оваа одлука 

престанува да важи Одлуката за утврдување на 
основиците за пресметување и плаќање на придо-
несите за здравственото осигурување на лицата 
вработени ка ј приватните работодавци, бр. 2143 од 
23. IV. 1973 година („Службен весник на СРМ" бр, 
20/73). 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јули 1974 го-
дина. 

Број 4153 
1 јули 1974 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

187. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74) и член 4, 11, 24, 30, 
31, 46, 55 и 57 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на општинската и основни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, на заедничката седница на сите собори на де-
легатите, одржана на 27 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ОПШТИНСКАТА 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 

I 
Со оваа одлука, до донесувањето на Статутот, 

се утврдуваат органите на управувањето, нивните 
извршни органи и постојаните органи и тела, како 
и другите органи на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп (во натамошниот текст: Заедница). 
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II 

Собранието на Заедницата е орган на управу-
вањето на Заедницата. 

Собранието на Заедницата ги врши работите 
кои со закон, Самоуправната спогодба за основање 
на Заедницата и другите самоуправни општи акти 
на Заедницата му се ставени во надлежност. 

Собранието на Заедницата има Извршен одбор 
како извршен орган на Собранието. 

Извршниот одбор се состои од 11 члена избра-
ни од редот на делегатите на соборите и тоа: 

— 5 члена од Соборот на делегатите на' работ-
ниците — корисници на услугите, 

— 2 члена од Соборот на делегатите на земјо-
делците — корисници на услугите, 

— 4 члена од Соборот на делегатите на работ-
ниците од организациите на здружениот труд во 
здравството — даватели на услугите. 

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

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
трае 4 години. 

Изборот на членовите на Извршниот одбор се 
врши на првата седница на КОЈ а се конституира 
Собранието на Заедницата. 

Трите собори имаат свои претседатели кои се 
избираат за време од 4 години. 

III 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување и 

измена на самоуправните општи и други акти од 
надлежност на Собранието на Заедницата, 

— утврдува предлози на финансиски планови, 
завршни сметки на Заедницата и на сите други 
акти што ги донесува Собранието, 

— разгледува извештаи, информации, анализи 
и други материјали што се упатуваат до Собрание-
то на Заедницата и дава свое мислење на истите, 

— се грижи за навремено и правилно извршу-
вање на одлуките и заклучоците на Собранието на 
Заедницата, 

— се грижи за законитоста при остварувањето 
на правата на осигурените лица, ги разгледува 
условите под кои осигурените лица ја остваруваат 
здравствената заштита и други права од здрав-
ственото осигурување и предлага преземање на 
соодветни мерки, 

— ги разгледува поплаките на осигурениците 
БО врска со работата на Заедницата и условите под 
кои се укажува здравствената заштита и презема 
и предлага соодветни мерки, 

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

IV 
Постојани тела на Собранието на Заедницата 

се: 
1. Комисија за жалби, 
2. Комисија за избор и именување. 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и два члена и нивни заменици, кои се избришат за 
време од 4 години, на првата седница на која се 
конституира Собранието на Заедницата. 

Комисијата за избор и именување има прет-
седател и ДЕа члена, кои се избираат за време од 
4 години на првата седница на која се конституи-
ра Собранието на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може, по потреба, 
да формира и други постојани и повремени тела 
за разгледување односно проучување на одделни 
прашања. 

V 
Комисијата за жалби решава во втор степен 

по жалбите на осигурените лица изјавени против 
првостепените решенија донесени во постапката за 
правата и обврските од здравствената заштита и 
здравственото осрпурување. 

VI 
Комисијата за избор и именување ја спроведу-

ва постапката за избор, именување и разрешува-
ње на секретарот на Заедницата и работниците на 
раководни работни места во Стручната служба на 
Заедницата, ги претресува прашањата во врска со 
изборите, ршенувањата и разредувањата од над-
лежност на Собранието И му поднесува предлози 
за тоа. 

VII 
Заедницата има секретар. 
Секретарот го именува и разрешува Собранието 

на Заедницата на заедничка седница на сите со-
бори на делегатите. 

Секретарот ги врши особено следните работи: 
— се грижи за правилно и навремено спрове-

дување на одлуките и заклучоците на самоуправ-
ните органи на Заедницата, 

— ја застапува Заедницата во правните одно-
си со други органи и организации, 

— ја застапува Заедницата при склучување на 
договори со оргаш1зациите на здружен труд од 
здравството за укажување здравствена заштита на 
осигурените лица, 

— му помага на претседателот на Собранието, 
претседателите на соборите на Собранието и прет-
седателот на Извршниот одбор во подготвување-
то на седниците на Собранието, соборите и на Из-
вршниот одбор, 

— се грижи за извршување на задачите од 
народната одбрана, 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за 
Р13вршување на финансискиот план на Заедницата. 

> 

VIII 
Секретарот на Заедницата едновремено рако-

води со работите на Стручната служба и во тоа 
својство ги врши особено следните работи: 

— се грижи за законито, правилно и ефикас-
но работење на Стручната служба, 

— се грижи за навремено спроведување на од-
луките и заклучоците на самоуправните органи па 
работната заедница на Стручната служба, 

— решава во прв степен за правата и обврските 
од здравственото осигурување, 

— врши и други работи кои со самоуправните 
акти на работната заедница ќе му бидат ставени 
во надлежност. 

На секретарот на Заедницата во неговата ра-
бота и должности му помагаат помошник секрета-
рот, самостојни советници и други раководни ра -
ботници кои ги именува Собранието на Заедни-
цата. 

IX 
За вршење на стручните, финансиските и ад-

министративните работи Заедницата има стручна 
служба организирана како работна заедница без 
својство на правно лице. 

До донесувањето на општ акт за организаци-
јата на Стручната служба на Заедницата и општ 
акт за систематизација на работните места, постој-
ната Стручна служба на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Прилеп се 
презема со постојната организација и системати-
зација на работните места, со постојните работни-
ци и станува Стручна служба на Општинската за -
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Прилеп. 

Преземените работници од претходниот став, 
освен работниците со посебни овластувања и од-
говорности — работници на раководни работни мес-
та — остануваат на работните места на кои се рас-
поредени. 

Секретарот на Заеднипрта и рабптнртцит^ на 
Стручната служба на Заедницата со посебни овла-
стувања и одговорности — работници на раковод-
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ни работни места споменати во глава VIII став 2 
од оваа одлука, ќе ги именува и распореди според 
постојните работни места Собранието на Заедни-
цата на првата" конститутивна седница. 

X 
Заедницата ќе почне со работа на 1. 5. 1974 

година. 
XI 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Број 3184 
27 април 1974 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

188. 
Врз основа на член 72 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРЖ" бр. 21/71), член 9 став 1 алинеја 
8 од Законот за. самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник на СРЖ" бр. 5/74), и член' 30 
став 1 точка 14 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на општинската и основни заедници на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Собранието на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, на заедничката седница на сите собори на 
делегатите, одржана на 27 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ 

I 
Со цел да се заштити правото на осигурените 

лица — работници и земјоделци и принципот на 
двостепеност во управната постапка при оствару-
вањето на правата од здравственото осигурување, 
се формира Комисија за жалби како орган на Со-
бранието на Општинската заедница на здрвството и 
здравственото осигурување — Прилеп (во натамош-
ниот текст: Комисија). 

II 
Комисијата од претходната точка ги врши след-

ните работи: 
1. Во својство на второстепен орган решава во 

второстепена жалбена постапка против ре-
шенијата со кои Собранието на Заедницата 
и неговите органи, како и Стручната служ-
ба, одлучиле за правата и обврските на 
осигурените лица по прописите за здрав-
ственото осигурување; 

2. Ги разгледува општите примедби и пригово-
ри на осигурените лица, органите и орга-
низациите во врска со начинот на корис-
тењето на правата од здравственото осигу-
рување и му предлага на Собранието и не-
говите органи, како и на Стручната служба, 
преземање на соодветни мерки; 

3. Врши и други работи кои посебно ќе му 
ги довери Собранието и Извршниот одбор на 
Заедницата по прашањата од претходните 
точки. 

III 
Комисијата ја сочинуваат: претседател и два 

члена. Истите имаат и свои заменици. 
Членовите на Комисијата се избираат — име-

нуваат од редот на делегатите во Собранието. 
Жандатот на членовите на Комисијата трае 2 

(две) години, а потоа можат уште еднаш да би-
дат именувани. 

IV 
Во својата работа Комисијата постапува по 

Законот, Статутот и општите акти на Заедницата 
и Законот за општата управна постапка. 

Комисијата на седници може да одлучува само 
во полн состав. 

Комисијата ја свикува претседателот по потре-
ба, раководи со работата и ги потпишува решени-
јата — актите. 

V 
Административно-техничките работи на Коми-

сијата ги врши Стручната служба на Заедницата. 

VI 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Број 3186 
27 април 1974 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

189. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРЖ" бр. 5/74) и член 16, 30 став 
1 точка 11 и 57 од Самоуправната спогодба за ос-
новање на општинската и основни заедници па 
здравството и здравственото осигурување — При-
леп, Собранието на Општинската заедница на 
здоавството и здравственото осигурување — При-
леп, на заедничка седница на сите собори на де-
легати, одржана на 27 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ 

ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Со оваа одлука, до донесувањето на Стату-

тот и другите самоуправни општи акти на Оп-
штинската заедница на здравството и здравствено-
то осигурување — Прилеп (во натамошниот текст: 
Заедница) се утврдуваат правата од здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигу-
рување што самостојно ги утврдува Заедницата, 
како и начинот на остварувањето и заштитата на 
правата од здравствената заштита и другите права 
од здравственото осигурување утврдени со закон 
и оваа одлука. 

И 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем 
на правата што осигурените лица — корисници на 
услугите (работници и земјоделци) ги имале до 
денот на применувањето на оваа одлука. 

По однос на правата и во постапката за оства-
рувањето и заштитата на правата од здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигу-
рување утврдени со закон и оваа одлука, ќе се 
применуваат одредбите на Статутот и другите оп-
шти акти на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците — Прилеп, одредбите на 
Статутот и другите општи акти на Заедницата 
на здравственото осигурување на земјоделците — 
Прилеп, одредбите на општите акти на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците на Жакедонија и на Сојузот на заедни-
ците на здравственото осигурување на земјоделци-
те на Жакедонија. 

I I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРЖ", а ќе се 
применува од 1 ма ј 1974 година. 

Број 3187 
27 април 1974 година Претседател, 

Прилеп Пандо Бачаноски, е. р. 
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190. 
Врз основа на член 30 и 31 од Самоуправната 

спогодба за основање на општинската и основни 
заедници на здравството и здравственото осигу-
рување — Прилеп, Собранието на Општинската 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
в а њ е — Прилеп, на заедничката седница на сиге 
собори на делегатите, одржана на 27 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ОПШТИНСКАТА З А -
ЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ — ПРИЛЕП 

I 
До донесувањето на Статутот и другите о п ш т и 

акти н а Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп (во натамош-
ниот текст: Заедница), по однос на финансирањето 
и финансиското работење на Заедницата , ќ е се 
применуваат одредбите на Статутот на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците — 
Прилеп и Статутот на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Прилеп, до-
колку не се во спротивност со соодветните одред-
би на Законот за самоуправните интересни заед-
ници на здравството и здравственото осигурување 
(„Службен весник н а СРЖ" бр. 5/74). 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об ја -

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќ е се 
применува од 1 м а ј 1974 година. 

Бро ј 3188 
27 април 1974 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

191. 
Врз основа на член 18 став 2 и член 26 од З а -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник н а СРЖ" бр. 5/74) и ч л е н 22 став 1 
алинеја 6, 30 став 1 точка 9, 44 и 57 од Самоу-
правната спогодба за основање на општинската и 
основни заедници на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп, Собранието на Општин-
ската заедница- на здравството и здравственото 
осигурување —• Прилеп, н а седницата на соборот 
на делегатите на работниците — .корисници на 
услугите и соборот на делегатите на работниците 
од здружениот труд во здравството — даватели на 
услугите, одржана н а 27 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА СТАПКИТЕ 
И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА 
ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС З А КОРИСТЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 
ЗА 1974 ГОДИНА, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 
И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕ-
СИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Со оваа одлука до кра јот на 1974 година се 

утврдува височината на стапката и т а р и ф а т а на 
придонесите на здравственото осигурување на ра -
ботниците и посебната стапка за користење на здрав-
ствената заштита во странство, постојаните изно-
си на придонесите за здравствено осигурување на 

одделни категории осигуреници и основиците за 
пресметување и п л а ќ а њ е на придонесите за здрав-
ствено осигурување на одделни категории осигу-
реници. 

I I 
Височината на стапките и т а р и ф а т а на при-

донесите за здравственото осигурување од прет-
ходната точка се утврдуваат во височина утврдена 
со одлуките на Собранието на Заедницата на здрав -
ственото осигурување н а работниците — Прилеп, 
и тоа: 

—• Одлуката за стапките и т а р и ф а т а на при-
донесите за здравственото осигурување и стап-
ката на посебниот придонес за користење на здрав -
ствената заштита во странство за 1974 година, бр. 
6199 од 28. 12. 1973 година („Службен весник на 
С Р И " бр. 4/74). 

— Одлуката за утврдување основиците за пре-
сметување и п л а ќ а њ е на придонесите за здрав-
ственото осигурување на лицата вработени к а ј 
приватните работодавци, бр. 2143 од 23. 4. 1973 
година („Службен весник на СРЖ" бр. 20/73). 

— Одлуката за придонесите за здравственото 
осигурување што се п л а ќ а а т во постојани месечни 
износи за одделни категории осигуреници за 1973 
година, бр. 2142 од 23 април 1973 година („Служ-
бен весник на СРЖ" бр. 20/73). 

I I I 
Основиците за пресметување и п л а ќ а њ е на 

придонесите за здравствено осигурување за оддел-
ни категории осигуреници се утврдуваат во виси-
на утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на р а -
ботниците н а Македонија , бр. 01-300/1 од 12 ј у л и 
1973 година („Службен весник на СРЖ" бр. 27/72). 

I V 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРЖ", а ќ е се применува 
од 1 м а ј 1974 година. 

Б р о ј 3189 
27 април 1974 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

192. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за 

самоуправните интересни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување („Службен весник 
на СРЖ" бр. 5/74) и член 22, 30 став 1 точка 9, 31 
став 3 и 57 од Самоуправната спогодба за основање 
на општинската и основни заедници на здравство-
то и здравственото осигурување — Прилеп, Со-
бранието на Општинската заедница на здравство-
то и здравственото осигурување — Прилеп, на сед-
ницата на соборот на делегатите на земјоделците — 
корисници на услугите и соборот на делегатите на 
работниците од здружениот труд во здравството — 
даватели на услугите, одржана на 27 април 1974 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ З А ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

I 
До кра јот на 1974 година висината на придоне-

сот за здравствено осигурување на земјоделците се 
утврдува во висината утврдена од Собранието па 
Заедницата на здравственото осигурување на зем-
јоделците — Прилеп, со Одлуката за височината на 
придонесите за ф и н а н с и р а њ е на здравственото оси-
гурување на земјоделците за 1974 година, бр. 905 од 
29. 12. 1973 година, об јавена во „Службен весник 
на СРЖ" бр. 4/74 година. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРЖ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 

Број 3190 
27 април 1974 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Бачаноски, е. р. 

193. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 12 од 

Законот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРЖ" бр. 5/74) и член 11 и 30 став 
1 точка 15 и член 56 од Самоуправната спогодба за 
основање на општинската и основни заедници на 
здравството и здравственото осигурување, Собра-
нието на Општинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Прилеп, на заеднич-
ка седница на сите собори на делегатите, одржана 
на 27 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ВРШЕЊЕТО НА СТРУЧНИ-
ТЕ, ФИНАНСИСКИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 
РАБОТИ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ПРИЛЕП 

I 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување — Прилеп (во натамошниот 
текст: Заедница) вршењето на стручните, финан-
сиските и административните работи во врска со 
спроведувањето на здравственото осигурување, го 
доверува на постојната Стручна служба на Заед-
ницата на здравственото осигурување на работни-
ците — Прилеп (во натамошниот текст: Стручна 
служба). 

Стручната служба од претходниот став ќе ги 
врши работите и за основните заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување во Прилеп, 
Крушево и Жакедонски Брод. 

II 
Стручната служба ќе продолжи и понатаму да 

ги врши работите на другите самоуправни интерес-
ни заедници, фондови, органи и организации со 
кои Заедницата на здравственото осигурување па 
работниците — Прилеп има постигнато спогодби — 
договори за вршењето на определени работи од 
областа на здравственото осигурување, пензиско-
инвалидското осигурување, додатокот на. деца, ма-
тичната евиденција и ел. 

I I I 
За вршењето на работите од претходните точ-

ки на Стручната служба и припаѓа надомест кој се 
предвидува и искажува во финансискиот план на 
Заедницата. 

IV 
Стручната служба, како работна заедница, е 

должна својата организација и систематизација да 
ја прилагоди со потребите на правата и должнос-
тите на Заедницата, во согласност со Извршниот 
одбор на Заедницата. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРЖ", а ќе се применува 
од 1 мај 1974 година до донесувањето на Статутот 
и другите општи акти на Заедницата и на работ-
ната заедница на Стручната служба, но најкасно 
до 31. 12. 1974 година. 

Број 3191 
27 април 1974 година 

Прилеп 
Претседател, 

Пандо Банатски, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КОЧАНИ 

194. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРЖ" бр. 5/73) и член 22 став 1 
точка 14, 15, 16 и 17 од Самоуправната спогодба за 
основање на самоуправната интересна заедница на 
здравството и здравственото осигурување — Ко-
чани, Собранието на Заедницата на здравството и 
здравственото осигурување на општината Кочани, 
на заедничката седница на сите собори на деле-
гатите одржани на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВА-
ЊЕТО И ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА — КОЧАНИ 

I 
Со оваа одлука, до донесувањето на Статутот, 

се утврдуваат органот на управувањето, неговите 
извршни органи и постојаните органи и тела, како 
и другите органи на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување на Кочани (во ната-
мошниот текст: Заедница). 

И 
Собранието на Заедницата е орган на управу-

вањето на Заедницата. 
Собранието на Заедницата ги врши работите 

кои со закон, Самоуправната спогодба за основање 
на Заедницата и другите самоуправни општи акти 
на Заедницата му се ставени во надлежност. 

Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собрани-

ето на Заедницата. 
Извршниот одбор се состои од 9 члена избра-

ни од редот на делегатите на соборите на делега-
тите на Собранието на Заедницата, и тоа: 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците — корисници на ус-
лугите; 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на земјоделците — корисници на ус-
лугите; 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите на работниците од организациите од 
здружениот труд во здравството — даватели на _ «гал* > 
услуги. " 

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

Жандатот на членовите на Извршниот одбор 
трае 4 години. 

Изборот на членовите на Извршниот одбор се 
врши на првата седница на која се конституира Со-
бранието на Заедницата. 

III 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
— покренува иницијатива за донесување на са-

моуправните општи и други акти од надлежност 
на Собранието на Заедницата; 

— утврдува предлози на финансиски плано-
ви, завршни сметки на Заедницата, на самоуправ-
ните општи и други акти што ги донесува Собра-
нието на Заедницата; 

— разгледува анализи, информации и други ма-
теријали што се упатуваат на разгледување пред 
Собранието на Заедницата и дава свое мислење; 

— се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата; 

— се грижи за правилно остварување на пра-
вата на осигурените лица, ги разгледува условите 
под кои осигурените лица ј а остваруваат здрав-
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ствената заштита и другите права од здравстве-
ното осигурување и предлага преземање на соод-
ветни мерки; 

— ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Заедницата и условите под 
кои се укажува здравствена заштита и презема 
односно предлага соодветни мерки; 

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

IV 
Постојани тела на Собранието на Заедницата 

се: 
1. Комисијата за жалби; 
2. Комисијата за избор и именување. 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и 2 члена избрани за време од 4 години на првата 
седница на која се конституира Собранието на За -
едницата. 

Комисијата за избор и именување има претсе-
дател и 2 члена избрани на време од 4 години на 
првата седница на која се конституира Собранието 
на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може, по потреба, 
да формира и други постојани и повремени тела 
за разгледување односно проучување на одделни 
прашања. 

V 
Комисијата за жалби решава во втор степен 

по жалбите на осигурените лица изјавени против 
првостепените решенија донесени во постапката за 
остварување на правата од здравствената заштита 
и другите права од здравственото осигурување. 

VI 
Комисијата за избор и именување ја спрове-

дува постапката за избор, именување и разрешу-
вање на секретарот на Заедницата и работниците на 
раководните работни места во Стручната служба 
на Заедницата, ги претресува сите прашања во вр-
ска со изборите, именувањата и разрешувањата 
од надлежност на Собранието и му поднесува на 
Собранието предлози за избор, именување и раз-
решување. 

VII 
Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го именува и раз-

решува Собранието на Заедницата на за -
едничката седница на сите собори на делегатите. 

За секретар на Заедницата може да биде име-
нувано лице кое ги исполнува следните услови: 
да е правник со работно искуство над 6 години на 
раководно работно место. 

Секретарот на Заедницата ги врши особено 
следните работи: 

— се грижи за правилно и навремено спрове-
дување на одлуките и заклучоците на самоу-
правните органи на Заедницата; 

— ја застапува Заедницата во правните од-
носи со другите органи и организации; 

— ја застапува Заедницата при склучувањето 
на договори со организациите на здружениот труд 
од здравството за укажување здравствена заштита 
на осигурените лица; 

— му помага на претседателот на Собранието, 
претседателите на соборите на Собранието и прет-
седателот на Извршниот одбор во подготвувањето 
на седниците на Собранието на Заедницата, на со-
борите на Собранието и на Извршниот одбор; 

— се грижи за извршување на задачите од об-
ласта на народната одбрана; 

— врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за 
извршување на финансискиот план на Заедницата. 

Секретарот на Заедницата едновремено рако-
води со работите на Стручната служба на Заедни-
цата и во тоа својство ги врши особено следните 
работи: 

— се грижи за законито, правилно и ефикасно 
работење на Стручната служба на Заедницата; 

— се грижи за навремено спроведување на од-
луките и заклучоците на самоуправните органи на 
работната заедница на Стручната служба на Заед-
ницата; 

— решава во прв степен за правата и обвр-
ските од здравствената заштита и другите права 
од здравственото осигурување; 

— врши и други работи кои со самоуправните 
акти на работната заедница ќе му бидат ставени 
во надлежност. 

Ако секретарот на Заедницата најде дека општ 
акт или акт или поединечен акт кој е донесен во 
работната заедница, освен поединечните акти доне-
сени во управната постапка и актите за кои во од-
лучувањето е предвидено надлежност на судот, е 
спротивен на закон односно друг пропис, опште-
ствен договор, самоуправна спогодба или самоу-
правен општ акт на Заедницата или работната за-
едница, ќе го предупреди органот кој го донел 
таквиот акт. Ако и по предупредувањето органот 
остане при својата одлука, секретарот е должен 
да му предложи на Собранието на Заедницата да 
го сопре од извршувањето таквиот акт. 

На секретарот на Заедницата во неговата ра-
бота му помагаат определен број помошници се-
кретари. 

VIII 
За вршење на стручните, финансиските и ад-

министративните работи Заедницата има стручна 
служба организирана како работна заедница во 
нејзин состав, без својство на правно лице. Струч-
ната служба средствата за работење ги води на 
посебна жиро-сметка в о банката. 

До донесувањето на општ акт за организаци-
јата на стручната служба на Заедницата и општ 
акт за систематизацијата на работните места, 
Стручната служба на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Кочани, со денот на 
конституирањето на оваа заедница се презема со 
постојаната организација и систематизација на ра-
ботните места. 

Одлука за распоредување на работниците од 
претходниот став, освен за работниците со посеб-
ни овластз^вања и одговорности — раководни ра-
ботници, донесува органот на управувањето на ра-
ботната заедница на Стручната служба на Заед-
ницата. 

Директорот на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците ќе се именува за се-
кретар на Заедницата на здравственото осигуру-
вање — Кочани, а работниците на раководните ра-
ботни места во Стручната служба на Заедницата на 
здравственото осигурување — Кочани, ќе се име-
нуваат и распределат на истите работни места во 
Стручната служба на Заедницата на здравството 
и здравственото осигурување — Кочани до исте-
кот на времето на кое се избрани. 

IX 
Оваа одлука влегува ЕО сила со објавувањето 

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

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 

КОЧАНИ 
Број 731 

29 април 1974 година 
Кочани 

Претседател, 
Никола Соколов, е. р 
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195. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од З а -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 5/74?) и член 22 став 1 точ-
ка 9 од Самоуправната спогодба за основање на 
самоуправната интересна заедница на здравството 
и здравственото осигурување на општина Кочани, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на општина Кочани, на за-
едничката седница на сите собори на .делегати, одр-
жана на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ 
ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Со оваа одлука до донесувањето на Статутот 

и другите самоуправни општи акти на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување па 
општина Кочани (во натамошниот текст: Заедни-
ца) се утврдуваат правата од здравствената зашти-
та и другите права од здравственото осигурување 
што самостојно ги утврдува Заедницата, како и 
начинот на остварувањето и заштитата на правата 
од здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување утврдени со закон и 
оваа одлука. 

II 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување што самостој-
но ги утврдува Заедницата се утврдуваат во обем 
на правата што осигурените лица — корисници на 
услугите (работници и земјоделци) ги имале до 
денот на применување на оваа одлука. 

По однос на правата и во постапката за оства-
рувањето и заштитата на правата од здравстве-
ното осигурување утврдени со закон и оваа од-
лука ќе се применуваат одредбите на Статутот и 
другите општи акти на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Штип, од-
редбите на Статутот и другите општи акти на За -
едницата на здравственото осигурување на работ-
ниците на Македонија и одредбите на општите ак-
ти на Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на земјоделците на Македонија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРЖ'', а ќе со применува 
од 1 мај 1974 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-
ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ОПШТИНА КОЧАНИ 

Бр. 735 
29 април 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

196. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 1, а ЕО 
врска со член 22 од Самоуправната спогодба за ос-
новање самоуправна интересна заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување на општина 
Кочани, Собранието на Заедницата па здравството 
и здравственото осигурување на општина Кочани, 
на заедничката седница на сите собори на деле-
гатите, одржана ,на 29 април 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО РЕГУЛР1РАЊЕ НА ОДДЕЛНИ 
ПРАШАЊА ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО И ФИНАН-
СИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ 

I 
До донесување на Статутот на Заедницата на 

здравството и здравственото осигурување на оп-
штина Кочани (во натамошниот текст: Заедница), 
по однос на финансирањето и финансиското ра -
ботење на Заедницата, ќе се применуваат одредби-
те на Статутот на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците — Штип и Статутот 
па Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Штип, доколку не се во спротив-
ност со соодветните одредби на Законот за само-
управните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување („Службен весник на 
СРМ бр. 5/74). 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 мај 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-

ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Бр. 736 
29 април 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

197. 
Врз основа на член 18 став 2 од Законот за са-

моуправните интересни заедници на здравството и 
здравственото осигурување и член 22 став 1 точка 
8 и 9 од Самоуправната спогодба за основање са-
моуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување на општина Кочани, 
Собранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на општина Кочани, на сед-
ниците на соборот на делегатите на работниците — 
корисници на услугите и соборот на делегатите 
на работниците од здружениот труд од здравството 
— даватели на услугите, одржани на 29 април 
1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ, ПОСТОЈАНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДО-
НЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ И ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДДЕЛНИ 

КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ 

I 
Со оваа одлука до крајот на 1Ѕ74 година се 

утврдуваат висината на стапката на. придонесите за 
здравствено осигурување на работниците, постоја-
ните износи на придонесите за здравствено осигу-
рување на одделни категории осигуреници, виси-
ната на стапката на посебниот придонес за корис-
тење здравствена заштита во странство и основи-
ците за пресметување и плаќање на придонесите за 
здравствено осигурување за одделни категории оси-
гуреници. 

И 
Висината на стапките на придонесите и посто-

јаните износи на придонесите за здравствено оси-
гурување од претходната точка се утврдуваат во 
висина утврдена со одлуките на Собранието на 
Заедницата на здравственото осигурување на ра-
ботниците •—• Штип и тоа: 
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— Одлуката за висината на стапката на при-
донесите за здравствено осигурување на работни-
ците, бр. 02-11/3 од 25. 12. 1973 („Службен весник 
на СРМ" бр. 2/74), 

— Одлуката за утврдување на постојаните из-
носи на придонесите на одделни категории, осигу-
реници, бр. 02-11/5 од 25. 12. 1973 („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 2/74) и 

— Одлуката за висината на стапката на по-
себниот придонес за користење здравствена зашти-
та во странство, бр. 02-11/3 од 25. 12. 1973 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 2/74). 

I I I 
Основиците за пресметување и плаќање на при-

донесите за здравствено осигурување на одделни 
категории осигуреници се утврдуваат во висина 
утврдена со Одлуката на Советот на Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците на Жакедонија, бр. 01-300/1 од 12. VII. 
1972 година („Службен весник на СРЖ" бр. 27/72), 
освен основиците утврдени со членот 3 став 1 точ-
ка 1 и 4 и Одлуката на Собранието на Заедницата 
на здравственото осигурување на работниците — 
Кочани, бр. 02-11/5 од 25. 12. 1973 година („Служ-
бен весник на СРЖ" бр. 2/74). 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со објавувањето 

во „Службен весник на СРЖ", а ќе се применува 
од 1. V. 1974 година. 
СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВО-

ТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ОПШТИНА КОЧАНИ 

Бр. 738 
29 април 1974 година 

Кочани 
Претседател, 

Никола Соколов, е. р. 

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА 
НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР 
198. 

Врз основа на член 24 став 1 точка 11 од 
Самоуправната спогодба за основање Општинска 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање и член 162 став 2 од Статутот на Заедницата 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма- ' 
кедонија („Службен весник на СРЖ" бр. 28/73), 
Собранието на Општинската заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување — Гостивар, 
на заедничката седница на сите собори на делега-
тите, одржана на 8 ма ј 1974 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПЕНЗИСКОТО 
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ДОДАТО-

КОТ НА ДЕЦА 

I 
Стручната служба на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Гос-
тивар ќе продолжи да ги врши работите од облас-
та на пензиското и инвалидското осигурување и 
додатокот на деца. 

I I 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУ-

ВАЊЕ — ГОСТИВАР 

Број 02-233 
8 мај 1974 година Претседател, 

Гостивар Сергија Гегоски, е. р. 

КОНКУРСИ 
Работната организација за производство на 

текстилни производи „Политекс" — во изградба, 
Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 

за подобност на проектаптско-изведувачките 
работни организации за изработка на главни 
проекти и изведување на градежните работи 

за објектите: 

1. Предилница за чешлано предиво — погонска 
зграда од сса 8.580 м2 развиена површина и мага-
цински простор од оса 1.800 м2 во Струмица-; 

2. Предилница за чешлано предиво — погонска 
зграда сса 8.580 м2 развиена површина и магацин-
ски простор од сса 1.800 м2 во Прилеп. 

Ориентационата вредност на работите во Стру-
мица изнесува 18.140.000 динари; 

Ориентационата вредност на работите во При-
леп изнесува 18.140.000 динари. 

Жесто на изведување на работите е Струмица 
и Прилеп. 

Идејниот проект со технолошката шема, пред-
мерот на работите, како и општите услови, заинте-
ресираните работни организации можат да ги до-
бијат во просториите на претпријатието „Нитекс" 
— Скопје, ул. „11 Октомври", кула 14, градски ѕид. 

Право на учество на овој конкурс имаат сите 
лроектантско-изведувачки организации на здруже-
ниот труд регистрирани и овластени за проекти-
рање и изведување на градежни работи. 

Заинтересираните организации се должни во 
рок од 7 дена по објавувањето на овој конкурс да 
достават на адреса: Работна организација за про-
изводство на текстилни производи „Политекс" — 
Скопје, ул. „11 Октомври", кула 14, градски ѕид, 
писмена пријава со следната документација: 

— решение за извршен упис во судскиот ре-
гистар на организациите; 

— референтна листа за изведени слични об-
јекти; 

— работна снага и механизација што по ми-
слење на изведувачот ќе ги ангажира на овој об-
јект; 

— преглед на ангажираност со текушти работи; 
— извод од завршната сметка на организаци-

јата за 1973 година и извод од шестомесечната пре-
сметка за 1974 година; 

— список^ на организации кои по мислење на 
изведувачот ќе бидат ангажирани како кооперанти, 
лако и работите што би се отстапиле на кооперан-
тите; 

—- согласност за доставување гаранција на бан-
р;ата во висина од 10% од вредноста на работите во 
случај да и се доверени работите, а не може да го 
испален рокот предвиден за изведување на рабо-
тите. 

Рок за изведување на работите и н а двата об-
јекта е: 

— 12 месеци од денот на заклучувањето на до-
говорот. 

Нема да се земаат во предвид пријавите што 
не ги исполнуваат во целост условите на овој кон-
курс, како и неблаговремено доставените понуди. 

За резултатите на конкурсот учесниците ќе би-
дат известени во рок од 10 дена од заклучувањето 
на конкурсот. 

Проектантско-изведувачките организации огла-
шени за подобни здобиваат право непосредно да 
достават своја понуда за проектирање и изведу-
вање на градежните работи. 

За подетални информации заинтересираните да 
се обратат на телефон 31-801, секој работен ден од 
7 до 14 часот. (250) 
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Врз основа на Одлуката на работната заедница 
од 29. 07. 1974 година, а во врска со член 74 од 
Статутот на установата, Конкурсната комисија при 
Комбинираната детска усанова „Наум Наумовски-
Борче" — Скопје, именувана за реизбор на упра-
вител на установата, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за реизбор — преименување на управител на Ком-
бинираната детска установа „Наум Наумовски — 

Борче" — Скопје 

У с л о в и : 
1. — Здравствен работник — виша медицинска 

сестра со најмалку 8 години работен стаж на ра-
ководно работно место во претшколска установа; 

2. — Да има завршено учителска школа — од-
дел за воспитани со над 10 години работен стаж и 
положен стручен испит, како и 5 години поминати 
на раководно работно место во претшколска уста-
нова; 

3. — Да поседува стручни и морални квалитети 
за работното место управител во претшколска уста-
нова; 

4. — Да не е осудуван за кривични дела и да 
не се води кривична постапка. 

Кандидатот потребните документи со кусата 
биографија ги доставува на адреса: Комбинирано 
детска установа „Наум Наумовски — Борче", ул. 
„Борка Талевски" бр. 50 — Скопје (за конкурсната 
комисиј а). 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во 
„Службен весник на СРЖ". 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при одлучувањето. 

ДОПОЛНУВАЊА И ИСПРАВКИ 
НА КОНКУРСИ 

Врз основа на член 8, а во врска со член 2 став 
2 од измените и дополнувањата на Одлуката за ус-
ловите и начинот под кои Стопанската банка, ф и -
лијала Скопје во периодот 1971—1975 година ќе 
одобрува кредит за учество за изградба на кому-
нални објекти, Стопанската банка, Филијала Скоп-
је, по порано објавениот конкурс во „Службен вес-
ник на СРЖ" број 26 од 3. VII. 1972 година ги врши 
следните дополнувања: 

По римско V од конкурсот се додава став 2 кој 
гласи: 

„Приоритет во кредитирањето на водоводот се 
дава за обезбедување на хигиенска погодна вода 
за пиење и тоа за поголеми градски центри како 
и други населени места во републиката во кои е 
изразит недостиг на хигиенска погодна вода за 
пиење". 

По римско X се додава римско Ха. кое гласи: 
„Кредитните борања поднесени по 23. II. 1974 

година ќе се земат во разгледување по овие из-
мени". (236) 

Врз основа на член 6, а во врска со член 1 и 3 
од измените и дополнувањата на Одлуката за ус-
ловите под кои ќе се одобруваат кредити од сред-
ствата на Фондот на федерацијата за кредитира-
ње на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и краишта за зголемување на 
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вработеноста, Стопанската банка — Филијала Скоп-
је, по порано објавениот конкурс и извршените ис-
правки во „Службен весник на СРЖ" број 26 и 28 
од 31. VII. и 9. IX. 1972 година ги врши следните 
исправки и дополнувања: 

Во римско I од конкурсот бројот „200.000,00" се 
заменува со бројот „275.000.000,00". 

Во римско I под 3 броевите „20.000" и „30.000" 
се заменуваат со броевите „30.000" и „40.000". 

Во римско X бројот „200.000.000,00" се заменува 
со бројот „275.000.000,00". 

По римско IX се додава римско 1Ха. кое гласи: 
„Кредитните барања поднесени по 13. VI. 1974 

година ќе се земат во разгледување по овие из-
мени". (236а) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

411. Правилник за полагање на испит за ве-
теринарен болничар и ветеринарен хиги-
еничар —• — — — — — — — — 833 
Програма на посебниот дел на испитот за 
ветеринарен болничар —• — — — —• 834 
Програма за посебниот дел на испитот за 
ветеринарен хигиеничар — —• —• •—• 836 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

158. Договор за пензиско и инвалидско осигу-
рување на колпортерите на печат н а по-
драчјето на Социјалистичка Република 
Македонија — —• — — —- —• — — 837 

159. Одлука за утврдување придонесите на 
здружените општински заедници на 
здравството и здравственото осигурува-
ње за финансирање на Републичката за-
едница на здравството и здравственото 
осигурување за периодот јуни — декем-
ври 1974 година — — — — —• —- 842 

160. Одлука за придонесот на заедниците на 
здравственото осигурување на работни-
ците и земјоделците за финансирање н а 
сојузите на заедниците на здравственото 
осигурување на работниците и земјодел-
ците на Македонија за периодот јануари 
— мај 1974 година — — — — — 343 

161. Одлука за именување секретар на Ре-
публичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување — — — — 843 

162. Одлука за утврдување висината на при-
донесите за здравственото осигурување 
на работниците — —• — — —• —• 343 

163. Одлука за определување височината на 
каматата на ненавремено уплатениот при-
донес за здравствено осигурување — — 344 

164. Одлука за определување основица за 
пресметување и плаќање на придонесот 
и за остварување на правата по основ 
на здравственото осигурување на само-
стојните занаетчии и самостојните уго-
стители — — —• — —- — •— •—• — 844 

165. Одлука за измени и дополнувања на 
Одлуката за стапките и тарифите на 
придонесите за здравственото осигуру-
вање и стапките на посебниот придонес 
за користење на здравствена заштита во 
странство за 1974 година — •— —• — 845 

166. Одлука за утврдување органите на упра-
вувањето и другите органи на Општин-
ската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Титов Велес —• 845 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

а 
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167. Одлука за именување секретар ша Оп-
штинската заедница на здравството и 
здравственото осигурување — Титов 
Велес — — — — — — — — — 

168. Одлука за именување на работници на 
раководни работни места во Стручната 
служба на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување 
— Титов Велес — — — — — 

169. Одлука за привремено утврдување на 
правата од здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигу-
рување — — — — — — —- — — 

170. Одлука за привремено регулирање на 
одделни прашања за финансирањето и 
финансиското работење на Општинската 
заедница на здравството и здравственото 
осигурување — Титов Велес — — — 

171. Одлука за утврдување висината на 
стапките на придонесите за здравствено 
осигурување, постојаните износи на при-
донесите за здравствено осигурување на 
одделни категории осигуреници и за 
утврдување на основиците за пресмету-
вање и плаќање на придонесите за 
здравствено осигурување за одделни ка -
тегории осигуреници — — — -

172. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравствено осигурување на 
земјоделците —- — — — — — — 

173. Одлука за утврдување органите на упра-
вувањето на Основната заедница и нив-
ната надлежност —• —• — —• — — 

174. Одлука за утврдување органите на 
управувањето на Основната заедница и 
нивната надлежност — — —• —• — 

175. Одлука за утврдување органите на упра-
вувањето на Основната заедница и нив-
ната надлежност •—• —• •— — — — 

176. Одлука за вршењето на .работите за пра-
вото од пензиско и инвалидско осигуру-
вање и додаток на деца, од страна на 
Стручната служба на Заедницата но 
здравството и здравственото осигурува-
ње — Охрид — — 

177. Одлука за привремено утврдување на 
правата од здравствената заштита и дру-
гите праг.а од здравственото осигурување 

173. Одлука за привремено регулирање на 
одделни прашања за финансирањето и 
финансиското работење на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување 

179. Одлука за измена на Одлуката За стап-
ките и тарифата на придонесите за 
здравствено осигурување на работниците 
за 1974 година, бр. 02-9732, од 27. XII. 
1973 година („Службен весник на СРМ" 
бр. 47/73) — — —̂  — — — — — 

180. Одлука за утврдување висината на при-
донесот за здравствено осигурување на 
земјоделците — — — — — — — 

181. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите за здравствено 
осигурување, на придонесите на здрав-
ствено осигурување на одделни катего-
рии лица вон работен однос, за утврду-
вање на основиците за пресметување и 
плаќање на придонесите за здравствено 
осигурување за одделни категории оси-
гуреници и за лица вработени к а ј при-
ватни работодавци — 

182. Одлука за придонесите за здравствено 
осигурување на одредени категории лица 
вон работен однос — — — — — — 
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183. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравственото осигурување на лицата 
вработени ка ј приватни работодавци '— 353 

184. Одлука за измена на Одлуката за стап-
ките и тарифата на придонесите за 
здравствено осигурување на работниците 
за 1Ѕ74 година, бр. 02-9732 од 27. ХП. 
1973 година и бр. 02-3135 од 29. IV. 1974 
година — — — — — — — — — 854 

185. Одлука за придонесите на здравственото 
осигурување што се плаќаат во постојани 
месечни износи за одделни категории на 
осигуреници — — — — — — — 854 

186. Одлука за утврдување на основиците за 
пресметување и плаќање придонеси за 
здравственото осигурување на лицата 
вработени к а ј приватни работодавци — 355 
Одлука за утврдување органите на упра-
вувањето и другите органи на Општин-
ската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Прилеп — — 855 
Одлука за формирање комисија за 
жалби — — — — — — — — — 357 
Одлука за привремено утврдување на 
правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурувале 857 
Одлука за привремено регулирање на 
одделни прашања за финансирањето и 
финансиското работење на Општинската 
заедница на здравството и здравственото 
о с и г р у в а њ е — Прилеп — — — — — 858 

191. Одлука за утврдување височината на 
стапките и тарифата на придонесите на 
здравственото осигурување, на стапката 
на посебниот придонес за користење на 
здравствената заштита во странство за 
1974 година, постојаните износи на при-
донесите за здравствено осигурување на 
одделни категории осигуреници и за 
утврдување на основиците за пресмету-
вање и плаќање па придонесите за здрав-
ствено осигурување на одделни катего-
рии осигуреници — — — — — — 858 

192. Одлука за утврдуван,е висината па при-
донесот за здравственото осигурување на 
земјоделците — — — — — — — 858 

193. Одлука за обезбедување вршењето на 
стручните, финансиските и администра-
тивните работи на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото 
осигурување — Прилеп — — — — 859 

194. Одлука за утврдување органите на 
управувањето и другите органи на З а -
едницата на здравството и здравственото 
о с и г р у в а њ е на општината Кочани — 859 

195. Одлука за привремено утврдување на 
правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување 861 

196. Одлука за привремено регулирање на од-
делни прашања за финансирањето и ф и -
нансиското работење на Заедницата на. 
здравството и здравственото осигурува-
ње на општина Кочани — •— — — —• 861 

197. Одлука за утврдување висината на стап-
ките на придонесите за здравствено 
осигурување, постојаните износи на 
придонесите за здравствено осигурување 
на одделни категории осигуреници и за 
утврдување на основиците за пресмету-
вање и плаќање на придонесите за 
здравствено осигурување за одделни ка -
тегории осигуреници — — — — — 861 

128. Одлука за вршење на работите од пен-
зиското и инвалидското /осигурување и 
додатокот на деца — — — — — — 862 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр, 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро-сметка број 40100-601-128 
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