
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Сабота, 7 декември 1985 
С к о п ј е 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи според тарифата. Број 37 Год. ХLI 

Претплатата за 1985 година изне-
сува 2.000 динари. Овој број чини 60 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

603. 
Врз основа на член 5 од Законот за општестве-

на контрола на цените на производите и услугите 
(„Службен весник на СРМ" бр. 10/85), Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија,, на седницата 
одржана на 28 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ ЗА КОМ-

ПИРОТ ОД РОДОТ 1986 ГОДИНА 

1. На организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство на компир сами или во 
кооперација со индивидуалните земјоделски произ-
водители и индивидуалните земјоделски производи-
тели кои (ќе договорат производство на компир со 
големите потрошувачи (хотели, болници, општестве-
ни ресторани и слично) или со организациите на 
здружениот труд, кои се занимаваат со промет или 
преработка на компир (во натамошниот текст: ку-
пувач), им . се обезбедува заштитна цена за сите 
врсти компири, квалитет I класа во износ од 30,00 
ди-н/кг. 

2. Заштитната цена од точка 1 од оваа одлука 
се обезбедува под услов: 

— квалитетот на компирот да одговара на ква-
литетот пропишан во Правилникот за квалитет на 
овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 29/79); 

— договор за производство и испорака н а ' ком-
пир од точка 1 од оваа одлука, производителот и 
купувачот да склучат до 30 март во годината за 
која се врши договарањето со тоа што цената да 
не може да биде пониска од договорената цена од 
точка 1 на оваа одлука; 

— производителот да достави договор, до Дирек-
цијата за републички стоковни резерви (во ната-
мошниот текст: Дирекција) во рок од 15 дена од де-
нот кога е склучен заради евиденција. 

3. Дирекцијата е должна по цената од точка 1 
на оваа одлука да ги преземе договорените количи-
ни на компир доколку: 

а) договорот склучен помеѓу производителот и 
купувачот е доставен заради евиденција во рок пред-
виден (со точка 2 од оваа одлука; 

б) купувачот во договорениот рок не ги преземе 
договорените количини на компир и ако производи-
телот во рок од 7 дена од денот кога купувачот бил 
должен да ги преземе тие количини на компир по-
бара од Дирекцијата таа да ги преземе; 

в) договорот од точка 2 од оваа одлука содржи 
одредби за цената, рок на испорака и количество на 
компирот, со тоа договорените количини да не мо-
жат да бидат помали од 100 тона. 

4. Дирекцијата е должна од производителот да 
ги преземе договорените количини на компир во 
рок од 45 дена од денот кога го примила барањето 
од производителот за преземање со тоа што тој рок 
не може да почне да тече пред 1 октомври во те-
ковната година, а не подоцна од 30 декември од те-
ковната година. 

Со преземањето на компирот од страна на Ди-
рекцијата по одредбата од став 1 од оваа точка, не 
се з а ф а ќ а во другите права и обврски кои за про-
изводителот и купувачот произлегуваат од договорот 
што меѓусебно го склучиле. 

5. Ако Дирекцијата не го преземе компирот во 
рокот од точка 4 на оваа одлука, должна е на про-
изведувачот да му ги надомести, покра ј цената од 
точка 1 на оваа одлука ; и сите трошоци на склади-
рање за непреземените количини сметајќи од денот 
на истекот на рокот од точка 4 од оваа одлука. 

6. Цената на компирот од точка 1 на оваа одлу-
ка се подразбира франко-вагон или франко-камион 
на тврд пат по избор на купувачот, а без амбалажа. 

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија" 

Бр. 23-1906/1 
28 ноември 1985 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Стојан Андов, с. р. 

604. 
Врз основа на точка 53, став 2, потточка 2) и 

точка 54, став 1 од Наредбата за сметките за уплата 
на приходите на општествено-политичките заедници 
и нивните фондови, на самоуправните интересни за-
едници и на други самоуправни организации и заед-
ници за начинот на уплатување на тие приходи, и за 
начинот за известување на корисниците на тие при-
ходи („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/84, 67/84 и 
5/85), републичкиот секретар за финансии, во сог-
ласност со Службата на општественото книговодство 
во Социјалистичка Република Македонија — Центра-
ла — Скопје, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОПИШУ-
ВАЊЕ НА ПОТСМЕТКИ НА УПЛАТНИТЕ СМЕТКИ, 
КАКО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗБИРНИ СТАПКИ ЗА 
УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИОТ 

ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И ОД ДОХОДОТ 

1. Во Наредбата за пропишување на потсметки 
на уплатните сметки, како и за утврдување на збир-
ни стапки за уплатување на придонесите од личниот 
доход на работниците и од доходот („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 13/85), во Прегледот бр. 1, во точ-
ката 2.. алинеја прва стапката за насочено образо-
вание „2,00" се заменува со стапката „2,50", и во 
фуснотата под 1) по зборовите: „насочено образова-
ние", се додаваат зборовите: „и од социјалната заш-
тита". 

2. Во Прегледот бр. 2, точка 2, алинеја втора, 
стапката за култура „0,27" се заменува со стапката 
„0,45". 

3. Во Прегледот бр. 3, под а) „Од стопанство", 
на реден број 2 — Битола, стапката за здравствено 
осигурување „8,00" се заменува со стапката „12,00", 
а збирната стапка „14,70" се заменува со збирната 
стапка „18,70", на реден број 3 — Валандово, стап-
ката за здравствено осигурување „7,50" се заменува 
со стапката ,„9,00", стапката за вработување, „0,37" 
се заменува со стапката „0,52", а збирната стапка 
„14,47" се заменува со збирната стапка „16,12"; на 
реден број 9 — Д. Хисар, стапката за здравствено 
осигурување „7,60" се заменува со стапката „12,00", 
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а збирната стапка „16,10" се заменува со збирната 
стапка „20,50"; на реден број 11 — Кичево, стапката 
за основно образование „5,50" се заменува со „6,60", 
а збирната стапка „14,70" се заменува со збирната 
стапка „15,20"; на реден број 13 — Кратово, стап-
ката за здравствено осигурување „7,50" се заменува 
со стапката „7,00", а збирната стапка „14,95" се за-
менува со збирната стапка „14,45"; на реден број 18 — 
Неготино, стапката за вработување „0,88" се замену-
ва со стапката „0,80"; на реден број 23 — Ресен, 
стапката за здравствено осигурување „7,60" се заме-
нува со стапката „10.50", а збирната стапка „16,00" 
се заменува со збирната стапка „18,90"; на реден 
број 25 — Скопје, стапката за основно образование 
„4,00" се заменува со „4,50", стапката за општестве-
на заштита на децата „1,30" се заменува со стапката 
„1,50", а збирната стапка „12,75" се заменува со збир-
ната стапка „13,45", на реден број 28 — Тетово, 
стапката за општествена заштита на децата „1,50" се 
заменува со стапката „1,20", а збирната стапка „14,50" 
се заменува со збирната стапка „14,20"; на реден 
број 30 — Штип, стапката за основно образование 
„3,50" се заменува со стапката „4,00", а збирната 
стапка „14,40" се заменува со збирката стапка 
„14,90". 

Во Прегледот бр. 3 под б) „Од ^стопанство" , 
на реден број 2 — Битола, стапката за здравстве-
но осигурување „8 00" се заменува со стапката „12,,00", 
а збирната стапка „15,50" се заменува со збирната 
стапка „19,50"; на реден број 3 — Валандово, стап-
ката за здравствено осигурување „7,50" се заменува 
со стапката „9,00", стапката за вработување „0,37" 
се заменува со стапката „0,52", а збирната стапка 
„15,86" се заменува со збирната стапка „17,51", на 
реден број 9 — Д. Хисар, стапката за здравствено 
осигурување „7.60" се заменува со стапката „12,00", 
а збирната стапка „17,21" се заменува со збирната 
станка „21,61"; на реден број 10 — Кавадарци, стап-
ката за општествена заштита на децата „3,10" се 
заменува со стапката „4,00", а збирната стапка „23,90" 
се заменува со збирната стапка „24,80"; н а реден број 11 
— Кичево, стапката за образование „5,50" се заменз^ва 
со стапката „6,00", а збирната стапка „17,15" се за-
менува со збирната стапка „17,65"; на реден број 
13 — Кратово, стапката за здравствено осигурување 
„7,50" се заменува со стапката „7,00", а збирната 
стапка „16,85" се заменува со збирната стапка 
„16,35"; на реден број 23 — Ресен, стапката за 
здравствено осигурување „7,60" се заменува со стап-
ката „10,50", а збирната стапка „18,65" се заменува 
со збирната стапка „21,55"; на реден број 25 -
Скопје, стапката за основното образование „4,00" 
се заменува со стапката „4,50", стапката за култура 
„1,05" се заменува со стапката „1,40", стапката за 
социјална заштита „0,35" се заменува со стапката 
„0,85" стапката за општествена заштита на децата 
„1,30" се заменува со стапката „1,50", а збирната 
стапка „14,35" се заменува со збирната стапка „15,90"; 
на реден број 28 — Тетово, стапката за општествена 
заштита на децата, „1,50" се заменува со стапката 
„1,20", а збирната стапка „15,25" се заменува со 
збирната стапка „14,95" и на реден број 30 — Штип, 
стапката за основно образование „2,10", се замену-
ва со стапката „2,20", стапката за општествена заш-
тита на децата „1,70" се заменува со стапката „1,95", 
а збирната стапка „16,05" се заменува со збирната 
стапка „16,40". 

4. Во Прегледот број 4. под а) „Од стопанство", 
на реден број 11 — Кичево стапката за основно 
образование „5,50" се заменува со стапката „6,00", а 
збирната стапка „7,00" се заменува со збирната 
стапка „7,50"; на реден број 25 — Скопје, стапката 
за основно образование „4,00" се заменува со стап-
ката .,4,50", стапката за општествена заштита на 
децата „1,30" се заменува со стапката „1,50", а збир-
ната стапка „5.30" се заменува со збирната стапка 
..6,00"; на реден број 28 — Тетово, стапката за оп-
штествена заштита на децата „1,50" се заменува со 
стапката ,/1,20" а збирната стапка „6,50" се заменува 
со збирната стапка „6,20"; и на реден број 30 — 

Штип, стапката за основно образование „3,50" се 
заменува со стапката „4,00", а збирната стапка 
„5,65" се заменува со збирната стапка „6,15". 

Во Прегледот бр. 4 под б) „Од нестопанство", 
на реден број 10 — Кавадарци, стапката за опште-
ствена заштита на децата „3,10" се заменува со 
стапката „4,00", а збирната стапка „13,50" се заменува 
со збирната стапка „14,40"; на реден број 11 
Кичево, стапката за основно образование „5,50" се 
заменува со стапката „6,00" а збирната стапка „9,45" 
се заменува со збирната стапка „9,95"; на реден 
број 25 — Скопје, стапката за основно образование 
„4,00" се заменува со стапката „4,50", стапката з а 
култура „1,05" се заменува со стапката „1,40", стап-
ката за социјална заштита „0,35" се заменува со 
стапката „0,85", стапката за општествена заштита 
на децата „1,30" се заменува со стапка „1,50", а 
збирната стапка „6,90" се заменува со збирната стап-
ка „8,45"; на реден број 28 — Тетово, стапката за 
општествена заштита на децата „1,50" се заменува 
со стапката „1.20", а збирната стапка „7,25" се за-
менува со збирната стапка „6,95" и на реден бро ј 
30 — Штип, стапката за основно образование „2,10" 
се заменува со стапката „2,20", стапката за опште-
ствена заштита на децата „1,70" се заменува со стап-
ката „1,95", а збирната стапка „7,30" се заменува 
со збирната стапка „7,65". 

5. Во Прегледот број 5, на реден број 2 — Бито-
ла, стапката за здравствено осигурување за повреда 
на работа „О,50" се заменува со стапката „1,00", а 
збирната стапка „1,73" се заменува со збирната стап-
ка „2,23", на реден број 3 — Валандово, стапката 
за социјална заштита „0,65" се заменува со стапката 
„0,60", а збирната стапка „2,16" се заменува со збир-
ната стапка „2,11": на реден број 7 — Дебар, стап-
ката за социјална заштита „0,38" се заменува со 
стапката „0,85", стапката за здравствено осигурува-
ње за повреда на работа „0,30" се заменува со стап-
ката „0,50", а збирната стапка „1,93" се заменува 
со збирната стапка ' „2,60"; на реден број 9 — Д. 
Хисар, стапката за здравствено осигурување за пов-
реда на работа „0,30" се заменува со стапката 
„1,00", а збирната стапка „1,48" се заменува со збир-
ната стапка „2,18"; на реден број 20 — Прилеп, 
стапката за физичка култура „0,35" се заменува со 
стапката „0,42", а збирната стапка „2,33" се заменува 
со збирната стапка „2,40"; на реден број 23 — Ре-
сен, стапката за здравствено осигурување за повреда 
на работа „0,40" се заменува со стапката „1,00", а 
збирната стапка „1,28" се заменува со збирната стап-
ка „1,88"; на реден број 25 - Скопје, стапката за 
култура „0,80" се захменува со стапката „1,00", стап-
ката за физичка култура „0,12" се заменува со стап-
ката „0,15" а збирната стапка „1,57" се заменува 
со збирната стапка „1,80"; на реден број 27 — 
Струмица, стапката за социјална заштита „0,38" се 
заменува со стапката „0,50", а збирната стапка 
„1,83" се заменува со збирната стапка „1,95"; на ре-
ден број 28 — Тетово, стапката за физичка кул-
тура „0,12" се заменува со стапката „0,20", а збир-
ната стапка „1,10" се заменува со збирната стапка 
„1,18"; и на реден број 30 — Штип, стапката за со-
цијална заштита, „0,15"' се заменува со стапката 
„0,20", а збирната стапка „1,15" се заменува со збир-
ната стапка „1,20". 

6. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 10-3276/84 
21 ноември 1985 година 

Скопје 

Републички секретар 
за финансии, 

Александар Андоновски, с. р. 
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РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПО-
БРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО 

РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

605. 
Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Ре 

публичкиот фонд за кредитирање на побрзиот раз-
виток на стопански недоволно развиените краишта 
(„Службен ^весник на СРМ" бр. 48/74) и точка 4 од 
Финансискиот план на Фондот за 1985 година. Уп-
равниот одбор на фондот на седницата одржана на 
30 октомври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА-
ТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ОД ОСТВА-
РЕНАТА КАМАТА ЗА ^ИСКОРИСТЕНИТЕ СРЕД-

СТВА НА ФОНДОТ ВО 1984 ГОДИНА 

Член 1 
Средствата од договорената камата со Стопанска 

банка — Здружена банка — Скопје за неискористе-
ните средства на Фондот во 1984 година во износ 
од 97,4 мил. динари (ќе се употребат за потпомага-
ни на организации на здружен труд при изградбата 
на стопанска инфраструктура, како и за електри-
фикација, изградба на училишен простор за основно 
образование, за амбулантно-поликлинички објекти и 
за водоводи во селските населби. 

Член 2 
. Средствата од претходниот член во износ од 67,4 

мил. динари диференцирано се распределуваат по 
општини во зависност од стопанската развиеност и 
бројот на жителите. 

Со дел од средствата во износ од 30,0 мил. дина-
ри посебно ќе се потпомогне изградбата на водоводи 
во општините Крушево и Кратово (по 10,0 мил. дин.), 
санација на оштетени училишта од земјотресот во 
селските населби во општината Радовиш (5,0 мил. 
дин.) и за замена на електричната мрежа во Маке-
донски Брод (5,0 мил. дин.) како најмалку развиена 
општина. 

Врз критериумите од ставовите 1 и 2 на овој 
член распределените средства по општини изнесу-
ваат : 

Вкупно: 

Берово 
Брод Македонски 
Виница 
Гостивар 
Дебар 
Демир Хисар 
Кичево 
Кратово 
Крива Паланка 
Крушево 
Радовиш 
Ресен 
Струга 
Тетово 

Член 3 
Општините со посебни одлуки ќе ги утврдат 

непосредните корисници во согласност со намените 
утврдени во оваа одлука. 

Член 4 
Средствата од членот 1 !ќе може да се користат 

како учество во висина до 40% од вредноста на 
одделните инфраструктурни зафати, а за вложува-
њата во општините Македонски Брод, Демир Хисар, 
Кратово и Крива Паланка и во пограничните на-
селби до 60%. 

Член 5 
Корисници на средства од оваа одлука се орга-

низации на здружен труд, самоуправни интересни 
заедници и други општествено-правни лица, кои ги 
реализираат инфраструктурните зафати . 

Член 6 
Користењето на средствата од оваа одлука ќе 

се врши преку основните банки преку кои општини-
те го вршат финансирањето. 

Овластената Стопанска банка — Здружена бан-
ка — Скопје, преку која се остваруваат и користат 
средствата на Републичкиот фонд, ги врши финан-
сиските работи и обезбедува наменска контрола за 
употреба на средствата, за што ќ е го известува Фон-
дот, 

АКО средствата не се користат наменски или не 
се обезбедува учество од другите извори Стопанската 
банка — Здружена банка — Скопје, ќ е го извести 
Републичкиот фонд за преземање на соодветни мер-
ки. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила од денот на доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 02-324/1 
2 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на фондот, 
Саве Гаџовски, с. р. 

6 0 6 . 
Уставниот суд на Македонија., врз основа на член 

20 од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 2 ок-
томври 1985 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА член 2 став 1 точка 3 од Ста-

тутот за измена и дополнување на Статутот на Ос-
новната организација на здружениот труд за про-
мет со стоки на големо и мало „Будуќност" во Скоп-
је, во состав на Работната организација на коопе-
ранти „Аграр" — Сложена организација на здру-
жениот труд П И К „Будимка" во Ужичка Пожега, 
донесен со референдум на 15 октомври 1984 година. 

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставнос-
та и законитоста на член 2 став 1 точка 1 од актот 
означен во точката 1 на оваа одлука. 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Основната организација на здру-
жениот труд „Будуќност" во Скопје, на начин опре-
делен за објавување на самоуправните општи акти. 

4. Уставниот суд на Македонија, со решение У. 
бр. 101/85 од 10 јули 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на член 2 
став 1 точка 3 од актот означен во точката 1 на 
оваа одлука, затоа што се постави прашањето за 
неговата спротивност со член 168 став 1 и член 511 
од Законот за здружениот труд. 

5. На седницата, Судот утврди дека со оспоре-
ната одредба е предвидено за директор на Основна-
та организација да може да биде именувано лице 
кое, меѓу другото, поседува морално-политичка по-
добност, не е под истрага и не е осудувано, како 
посебен услов. 

Според член 168 став 1 од Законот за здоуже-
ниот труд, работен однос може да заснова секој оној 
што ги исполнува условите што работниците во ос-
новната организација ќе ги утврдат според потре-
бите на процесот на трудот, условите на трудот и 
работите и работните задачи во таа основна орга-
низација, во согласност со самоуправниот општ акт 
и законот. 
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Со оглед на тоа што морално-политичката по-
добност претставува определен однос на луѓето кон 
определени норми и вредности во општеството, Су-
дот утврди дека таа не е услов кој се однесува на 
потребите на процесот на трудот во смисла на член 
168 од Законот за здружениот труд, поради што 
оспорената одредба е во спротивност со означениот 
член од Законот. 

Според член 511 од истиот Закон, за индивидуа-
лен работоводен орган не може да биде именувано, 
ниту може да ги врши работите од делокругот на 
тој орган, лице кое за кривично дело против осно-
вите на социјалистичкото самоуправно општествено 
уредување и безбедноста на земјата, против стопан-
ството, против правото на самоуправување, против 
општествената сопственост или против службената 
должност, извршено со умисла, е осудено на безус-
ловна казна затвор, а за други - кривични дела, на 
безусловна казна затвор во траење од најмалку 3 го-
дини. Забраната за именување, според став 3 на 
овој член, за лицата што ги извршиле кривичните 
дела од првата група трае десет години, а за втора-
та пет години од издржаната, простената или зас-
тарената казна. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба е 
предвидено за индивидуален работоводен орган да 
не може да биде именувано лице кое е под истра-
га или е осудувано, без оглед на карактерот на осу-
дата, Судот утврди дека со тоа се проширува кру-
гот на забраните утврдени во член 511 од Законот 
и се продолжува нивното траење, поради што е 
во спротивност со овој член. 

6. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, 
со предлог поднесен на 18 април 1985 година, пове-
де постапка за оценување уставноста и законитоста 
на одредбите означени во точката 2 на оваа одлука. 
Според наводите во предлогот, оспорената "одредба 
е неуставна и противзаконита затоа што како ус-
лов за именување индивидуален работоводен орган 
на Основната организација предвидува само средна 
стручна подготовка, што, според мислењето на тој 
Суд, е во спротивност со интенцијата на Законот за 
здружениот труд, кадровската политика во Републи-
ката и самоуправното однесување во здружениот 
труд, особено во услови на постоење на стручно-
теоретски и практично оспособени кадри со повисо-
ка стручна подготовка. 

На седницата Судот утврди дека во оспорениот 
член 2 став 1 точка 1 од означениот Статут, е пред-
видено дека за директор на Основната организација 
може да биде именувано лице кое, покра ј општите 
услови во Законот, има средна стручна. подготовка 
од земјоделска или економска струка, како еден од 
посебните услови. 

Во врска со член 168 став 1 .и член 511 од За-
конот за здружениот труд, наведени во точка 5 на 
оваа одлука, во член 337 од истиот Закон е пред-
видено дека со статутот на основната организација 
се уредуваат, меѓу другото, и прашањата за имену-
вање на работоводен орган, одговорноста и негово-
то разрешување. Според член 9 став 1 од Законот 
за работните односи, пак, работниците со самоуп-
равен општ акт можат да утврдат најмногу два сте-
пена на стручна подготовка како посебен услов што 
работникот треба да го исполнува за вршење опре-
делени работи односно работни задачи. 

Од изнесените одредби произлегува дека е са-
моуправно право на работниците во организациите 
на здружениот труд со статутот да ги предвидат ус-
ловите за именување работоводен орган, меѓу кои 
и степенот на стручната подготовка, ко ј со законот 
не е определен. Одредбата од член 9 став 1 од За-
конот за работните односи, пак. само допушта мож-
ност, но не создава обврска работниците во самоуп-
равниот општ акт да предвидат два стапена на 
стручна подготовка како посебен услов. Единстве-
ното ограничување за именување на едно лице за 
работоводен орган, и тоа за определено време, е она 
од член 511 од Законот за здружениот труд. Со ог-

лед на тоа, Судот утврди ч дека оспорената одредба, 
не е во спротивност со означените одредби од -За-
конот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како. 
во точките 1 и 2 на оваа одлука. 

У. бр. 101/85 
2 октомври 1983 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија^ 
д-р Владимир Митков, с. р. 

607. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

433 од Уставот на СР Македонија, член 14 став 1 
алинеја 4 и член 20 од Законот за основите на пос-
тапката пред Уставниот суд на М а к е д о н и ј а ' и з а 
правното дејство на неговите одлуки, по јавната 
расправа одржана на 3 октомври 1985 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ член 8, член 9 точка II и 

VI, член 10 став 2 и член 11 од Правилникот за 
конкретна распределба на станови наменети за ра-
ботниците со ниски лични доходи во Работната за-
едница на Општинскиот суд во Гостивар, донесен 
со; референдум на 29 март 1985 година. 

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување устав-
носта и законитоста на член 7 став 2 и член 9 точка 
I I I од актот означен во точката 1 на оваа одлука.' 

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Општинскиот суд во Гостивар на на-
чин предвиден за објавување на самоуправните оп-
шти акти. 

4. Уставниот суд на Македонија со решение У.. 
бр. 89/85 од 10 јули 1985 година, поведе постапка 
за оценување уставноста и законитоста на оспоре-
ните одредби од Правилникот означен во точката 
1 на оваа одлука затоа што се постави прашањето 
за нивната согласност со уставното начело за заем-
ност и солидарност и со член 42 од Законот за стан-
бени односи („Службен весник на СРМ" бр. 36/73 
и 14/75). 

5. Судот на јавната расправа утврди: 
а) Во оспорениот член 8 од Правилникот е пред-

видено хроничните и тешки заболувања на работни-
ците и на членовите на нивното потесно семејство 
да се докажуваат само со уверение издадено од ко-
мисија составена од стручни лекари специјалисти ис-
клучиво од Медицинскиот центар во Гостивар. 

Во член 20 од Законот за здравствената заштита 
(„Службен весник на СРМ" бр. 10/83) е предвидено 
специјалистичко-консултативната здравствена зашти-
та да ги о п ф а ќ а мерките на здравствената заштита 
кои се преземаат по примарната здравствена заштита 
во врска со утврдувањето на дијагнозата, лекување-
то, рехабилитацијата и оценката за работната спо-
собност. Во членовите 136—148 од истиот закон се 
предвидени сите видови на специјализирани здрав-
ствени организации кои ја спроведуваат здравстве-
ната заштита. 

Од означениве законски одредби произлегува 
дека за утврдувањето на дијагнозата, лекувањето и 
рехабилитацијата, оценката на . работната способност 
на работникот и за издавањето уверенија во врска со 
тоа се надлежни специјализираните здравствени ор-
ганизации, во земјата. 

Со оглед на тоа што со оспорениот член приз-
навањето на лекарските уверенија за докажување 
тешки хронични заболувања се условува само со ме-
дицинската установа во 'местото на Организацијата, 
Судот утврди дека тој не е во согласност со озна-
чените законски одредби. 

б) Во оспорениот член 9, точка I I од Правил-
никот е предвидено со непотполно решено станбено 
прашање да се сметаат работниците кои користат 
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стан во општествена сопственост при што се доби-
ваат 35 бода и работниците кои користат стан во 
лична сопственост' кои добиваат 20 бода. 

Согласно уставното начело за заемност и соли-
дарност и член 42 од Законот за станбени односи, 
работниците со самоуправен општ акт ги утврду-
ваат начинот, условите и редот на првенство за до-
делување станови на користење. Според тоа, самоуп-
равно право на работницитее
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Во понатамошните одредби од Правилникот е (из-
вршено вреднување на обемот на извршената рабо-
та во наставно-педагошката дејност и во научно-
апликативната дејност. Во член 16 од Правилникот 
е предвидено личниот доход според обемот на извр-
шената работа за работите и работните задачи од 
Општиот сектор и Шумско-опитната станица по ос-
нов на наставно-педагошка и научно-апликативна 
дејност да изнесува онолку проценти колку што из-
несуваат процентите на просечното зголемување на 
остварениот личен доход за работите и работните 
задачи во наставно-педагошката и научно-апликатив-
ната дејност. 

Според член 18, пак, личниот доход според обе-
мот на извршената работа на работниците што ра-
ботат на наставно-научните објекти на шумско-опит-
ната станица, се утврдува оо посебна пресметка по 
одбивањето на средствата за обезбедување на лич-
ниот доход од член 7 и надоместокот за управникот 
на станицата. 

Од член 16 од Правилникот се гледа дека лич-
ниот доход по основот ,„обем" на работниците во 
Општиот сектор и Шумско-опитната станица, зависи 
само од остварениот личен доход во наставно-педа-
гошката и научно-апликатадвната дејност. Притоа, со 
оспорените членови 16 и 18 за овие работници не 
се утврдени посебни основи и мерила за одредува-
ње на нивниот личен доход. 

Согласно член 23 од Уставот на СР Македони-
ја и член 127 став 1 од Законот за здружениот труд, 
работниците во основната организација се должни 
да ги утврдат основите и мерилата за распределба 
на средствата за лични доходи. 

Според уставното начело на распределба според 
трудот, личниот доход на работникот се утврдува 
според неговиот придонес ко ј со својот тековен и 
минат труд го дал во зголемувањето на доходот на 
основната организација. Поради тоа, личниот доход 
на работниците, чии работи и работни задачи зави-
сат од извршувањето на работите и работните зада-
чи на други работници, може да зависи од дохо-
дот на основната организација. Меѓутоа, личниот до-
ход на овие работници не може да зависи само од 
остварениот личен доход на^ другите работници, ту-
ку за нив треба да се определат објективизирани 
основи и мерила за утврдување на остварениот при-
донес што го постигнуваат во работата. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оз-
начените одредби од Правилникот во времето на 
нивното важење не биле во согласност со уставното 
начело на распределба според трудот и со член 23 
став 1 од Уставот на СР Македонија како и дека 
биле во спротивност со член 127 став 1 од Законот 
за здружениот труд. 

6. Понатаму, Судот утврди дека во членовите 
8, 9, 11 и 14 од Правилникот е определен бројот 
на бодовите според обемот и извршената работа во 
наставно-педагошката дејност и научно-апликативна-
та дејност. Притоа за извршената работа од.,научно-
апликативната дејност за научен апликативен месец 
се определени ка ј редовен професор и научен со-
ветник до 510 бода, за редовен професор и научен 
советник со хабилитација до 505 бода и за другите 
работи и работни задачи е предвиден максималниот 
број на бодови до ко ј може да се вреднува научно-
апликативниот месец. 

Понатаму, Судот утврди дека според член 20 
од Правилникот вреднувањето на извршената работа 
според обемот на извршената работа за сите врабо-
тени се врши во зависност од навременото и точно 
извршување на работите, од квалитетот на изврше-
ната работа, од одговорноста, иницијативата во ра-
ботата и од заштедите на материјали и време. 

Меѓутоа, во означениот Правилник не се" разра-
ботени овие основи и не е предвидено колку бода 
ќе добие секој работник ако навремено, точно и 
квалитетно ги извршува работите и работните зада-
чи, односно не се определени мерила врз основа 
на кои ќе се определи стварниот придонес на секој 
работник. 

Согласно означениот член 23 од Уставот на СР 
Македонија и член 127 став 1 од Законот за здру-
жениот труд, работниците во основната организаци-
ја, покра ј основите и мерилата за распределба на 
средствата за лични доходи за претпоставениот при-
донес, се должни да утврдат основи и мерила за 
распределба на -средствата за лични доходи според 
реализираниот придонес. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 
20 од Правилникот во времето на неговото важење 
не бил во согласност со уставното начело за рас-
пределба според трудот и со член 23 од Уставот на 
СР Македонија, и дека бил во спротивност со член 
127- став 1 од Законот за здружениот труд. 

7. Во однос на член 19 од оспорениот Правил-
ник, Судот одлучи да ја запре постапката, затоа што 
во него е предвидено распределбата на бодовите за 
личниот доход според обемот на извршената работа 
на работниците од Општиот сектор и Шумско-опит-
ната станица, утврдени во оспорените членови 16, 17 
и 18, да се врши по предлог од тричлена Комисија 
што ја именува факултетскиот совет. Комисијата 
предлогот го изготвува врз основа на претходно при-
бавени мислења од деканот, продеканите, секрета-
рот, раководителот на сметководството и раководи-
телот на Шумско-опитната станица. 

Согласно член 181 од Законот за здружениот 
труд, комисијата е овластена да одлучува за поеди-
нечните права, обврски и одговорности на работни-
ците, односно да одлучува за оценка на резултатите 
од трудот. 

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека озна-
чениот член не е неусогласен со Уставот и Законот 
и дека нема основ за понатамошно водење на пос-
тапката, поради што одлучи да ја запре постапката 
за оценување на неговата уставност и законитост. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точките 1 и 2 од оваа одлука. 

У. бр. 42/84 
10 октомври 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 

609. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

член 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 
октомври 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА член 1 од Статутот за измени 
и дополнувања на Статутот на Работната организа-
ција „Победа" во с. Воѓани општина Прилеп, доне-
сен со референдум на 15 март 19854 година. 

2. Оваа одлука ќ е се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Работната организација „Победа" во 
с. Воѓани, на начин определен за објавување на са-
моуправните општи акти. 

3. Општинскиот општествен правобранител на 
самоуправувањето во Прилеп, со предлог поднесен 
на 18 април 1985 година, поведе постапка за оце-
нување уставноста и законитоста на одредбата од 
актот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа 
што во неа е предвидено за директор на Работната 
организација да може да биде именувано лице кое 
има работно искуство од 6 години како посебен ус-
лов, и покра ј тоа што за овие работни задачи не се 
бара стручна подготовка. Имено, во оспорениот член 
е предвидено, покра ј работното искуство, кандидатот 
да има завршено основно образование, а тоа, спо-
ред наводите во предлогот, не може да се смета за 
стручна подготовка. 
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4. На седницата Судот утврди дека во оспоре-
ниот член е предвидено за директор на Работната 
организација да може да биде именувано лице кое 
завршило основно' образование и има работно иску-
ство од шесг години. 

Според член 215 став 1 од Уставот на СР Ма-
кедонија задолжително е основното образование во 
траење од најмалку осум години. Според, став 3 од 
овој член, пак, граѓаните имаат право да стекну-
ваат знаења и стручна спрема на сите степени на 
образование. 

Според член 7 став 2 од Законот за 'работните 
одноои, работното искуство, како посебен услов, се 
утврдува според вистинските потреби и процесот на 
трудот, условите за работа, степенот на сложеноста 
на работните задачи и одговорноста за нивното вр-
шење, а според став 3 на овој член, тоа за раковод-
ни и по сложеност на нив слични работни задачи не 
може да изнесува повеќе од 6, а за помалку сложе-
ни не повејќе од 2 години. Во став 4 на овој член, е 
предвидено дека работното искуство ќе може да се 
предвидува како посебен услов за работи односно 
работни задачи за кои со самоуправниот општ акт 
не се бара стручна подготовка. 

5. Врз основа на означените уставни и законски 
одредби, Судот утврди дека со основното образова-
ние не се стекнува стручна подготовка која може да 
се предвиди како посебен услов во смисла на одред-
бите од Законот за работните односи. Оттука, кога 
за определени работни задачи, е предвидено основ-
ното образование како услов, во смисла на член 7 
став 4 од означениот Закон, не може да се предви-
дува и работното искуство. 

Според наоѓањето на Судот, целината на член 
7 од означениот Закон го уредува прашањето на за-
емната поврзаност и условеност на стручната подго-
товка и сложеноста и одговорноста на работните 
задачи, а степенот на стручната подготовка претста-
вува основ и услов едно лице да 4 извршува работни 
задачи од определен степен на сложеност. Законот 
за работните односи, според тоа, врзувајќи го пред-
видувањето на работното искуство со сложеноста на 
работните задачи (член 7 став 2) и исклучувајќи го 
неговото предвидување за работни задачи за кои не 
се бара стручна подготовка (член 7 став 4) практич-
но го утврдил начелото дека работните задачи од 
определена сложеност, не можат да се извршуваат 
без никаков степен на стручна подготовка. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член е пред-
видено за извршување на работните задачи директор 
на Работната организација, како работни задачи кои 
според член 7 став 3 од Законот се од редот на 
најсложените, работникот да има завршено основно 
образование, кое не претставува степен на стручна 
подготовка, Судот, согласно изложеното, утврди дека 
тој не е во согласност со член 7 од Законот за ра-
ботните односи. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како 
во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 102/85 
10 октомври 1985 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Владимир Митков, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ 

288. 
Врз основа н а член 200, став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на насоченото образование во рударството, 
рударските истраги, обоената и црната металургија 
и неметалите, на седницата одржана на 19 ноември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ (ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на придонесот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" бр. 
24/85 и 26/85) бројката „2,50%" се заменува со 
„3,50'0/о". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 октомври 1985 година. 

Бр. 09-28/2 
19 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Светомир Хаџи Јорданов, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на придонесот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" бр. 
24/85 и 26/85) бројката „2,50'%" се заменува со 
„3,50%". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 октомври 1985 година. . 

Бр. 10-64/2 
19 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Јован Лазаров, с. р. 

290. 

Врз основа на член 200, став 1 од Законот за 
насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на насоченото образование во хемиската 

^индустрија, текстилната индустрија и индустријата 
за чевли, кожа м гума, на седницата одржана на 19 
ноември 1985 година, донесе 

289. 
Врз основа на член 200, став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на насоченото образование во електро-
енергијата, електро-индустријата, металната и гра-
фичката индустрија, на седницата одржана на 19 
ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЅА ВИСИНАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на придонесот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ" бр. 
24/85 и -26/85) бројката „2,50%" се заменува со 
„3,50'%". 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ,ќе се применува од 1 октомври 1985 година. 

Бр. 11-25/2 
19 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Апостол Поп Јовановски, с. р. 

291. 
Врз основа на член 200, став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на насоченото образование во градежниш-
твото и градежната индустрија, на седницата одржа-
на на 19 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на придонесот за насо-

ченото образование („Службен весник на СРМ" бр. 
24/85 и 26/85) бројката „2,50%" се заменува со 
„3,50'0/о". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на „СРМ", 
а ќе се применува од 1 октомври 1985 година. 

Бр. 12-40/2 -
19 ноември 1985 година Претседател, 

Скопје Асан Тања, с. р. 

292. 
Врз оанова на член 200, став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на насоченото образование во земјодел-
ството, шумарството, дрвната индустрија, индустрија-
та на тутун и прехранбената индустрија, на седница-
та одржана на 20 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на придонесот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 24/85 -и 26/85) бројката „2,50%" се заменува со 
„3,50%". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 октомври 1985 година. 

Бр. 13-55/2 
20 -ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Крстевски, с. р. 

293. 
Врз основа на член 200, став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на насоченото образование во сообраќајот 
и врските, д а седницата одржана на 19 ноември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на придонесот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 24/85 и 26/85) бројката „2,50%" се заменува со 
„3,50%". 

- Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а (ќе се применува од 1 октомври 1985 година. 

Бр. 14-22/2 
19 ноември 1985 година Претседател, 

Скопје Апостол Велков, с. р. 

294, 
Врз основа на член 200, став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на насоченото образование во трговијата, 
угостителството, туризмот, занаетчиството и комунал-
ната дејност, на седницата одржана на 20 ноември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Член 1 

Во Одлуката за висината на придонесот за на-
соченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 24/85 (и 26/85) бројката „2,50%" се заменува со 
„3,50%". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ" 
а ќ е се ч применува од 1. октомври 1985 година. 

Бр. 15-63/2 
20 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Антоние Донев, с. р. 

295. 
. Врз основа на член 200, став 1 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85). Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на насоченото образование во здравството 
и социјалната заштита, на седницата одржана на 20 
ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
Член 1 

Во Одлуката за висината на придонесот за насо-
ченото образование („Службен весник на СРМ" бр. 
бр. 24/85 и 26/85) бројката „2,50%" се заменува со 
„3,50%". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 октомври 1985 година. 

Бр. 16-35/2 
20 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Кочески, с. р. 

296. 

Врз основа на член 200, став 1 од Законот за 
насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/85), Собранието на Општата заедница на на-
соченото образование, на седницата одржана на 19 
ноември 1983 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 1 
Во Одлуката за висината на придонесот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
бр. 24/85 и 26/85) бројката „2,50%" се заменува со 
„3,50%". 
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник /на СРМ", 
а ќе се применува од 1 октомври 1985 година. 

Бр. 17-520/3 
19 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Александар Гиневски, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 

2Ѕ7. 
Врз оанова на член 27-а од Законот за самоуп-

равните интересни заедници на културата („Службен 
весник на СРМ" бр. 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 41/81 и 
25/84) и член 62 од Статутот на Републичката заед-
ница на културата, Собранието на Републичката за-
едница на културата, на седницата одржана на 25 
ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧ-

КАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА 
ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување стапките на^ придо-

несите на Републичката заедница на културата за 
1985 година („Службен весник на СРМ" бр. 1/85 и 
24/85) во член 2, став 1, алинеја 1 се менува и 
гласи: - -

— придонес од доходот на основните органи-
зации на здружен труд 0,55%". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија", а ќ е се применува од 1 ок-
томври 1985 година. 

Бр. 0804-56/75 
25 ноември 1985 година 

Скопје 
Претседател, 

Богоја Радески, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

298. 
Врз основа на член 27 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78 и 43/78), 
Републичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје и општинските самоуп-
равни интересни заедници за социјална заштита, 
учесници во спогодувањето, склучија 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАЈНИСКИОТ 
ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ /ЗА СМЕСТЕНО ЛИЦЕ 

ВО ДРУГО СЕМЕЈСТВО 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба учесниците во 

спогодувањето ја утврдуваат висината на најнискиот 
износ на надоместокот за сместено лице — корис-
ник на социјална заштита во друго семејство. 

Член 2 
Учесниците во спогодувањето се согласија и ја 

утврдија висината на најнискиот месечен износ на 
надоместокот од член 1 на оваа самоуправна спо-
годба да изнесува: 

— 9.500 динари за деца од предучилишна воз-
раст — корисници на социјална заштита; 

— 11.450 динари за лица со психофизички не-
достатоци — корисници на социјална заштита; 

— 10.850 динари за останатите дица — корисни-
ци на социјална заштита, 

Член 3 
Учесниците во спогодувањето се согласија оп-

штинските самоуправни интересни заедници за соци-
јална заштита,, во зависност од условите за сместува-
ње и во согласност со одредбите на оваа самоуправ-
на спогодба, со посебна одлука да ја утврдат виси-
ната на надоместокот за сместено лице во друго се-
мејство, односно да г и . усогласат своите општи и 
други акти со одредбите на оваа спогодба, како и да 
донесат и други неопходни акти за нејзино спрове-
дување во рок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа самоуправна спогодба. 

Член 4 
Оваа самоуправна спогодба е склучена на 16. ЈХ. 

1985 година и влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република . Македонија" а ќ е се применува од 
наредниот ден, освен одредбите на член 2 кои ќе се 
применуваат од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 08-320/1 
16 септември 1985 година 

Скопје 

299. 
Врз основа на член 5 став 2 од Самоуправната 

спогодба за висината на постојаната парична помош 
на корисниците на социјална заштита („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 28/79, 20/80, 19/81, 41/82, 5/83, 
31/83, 4/84 и 16/84) и член 19 став 3 од Законот за 
социјална заштита („Службен весник на СРМ", бр. 
9/78 и 43/78), општинските самоуправни интересни 
заедници за социјална заштита т Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална заштита, 
учесници во спогодувањето, склучуваат 

САМОУПРАВНА СПОГОДБА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОД-
БА ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНАТА ПАРИЧНА 

ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа самоуправна спогодба учесниците во 

спогодувањето ги вршат следните измени во Само-
управната спогодба за висината на постојаната па-
рична помош на корисниците на социјална зашти-
та („Службен весник на СРМ", бр. 28/79, 20/80, 19/81, 
41/82, 5/83 и 4/84). 

1. Членот 2 се менува и гласи: 

„Член 2 
Висината на минималните износи на одделните 

видови на постојаната парична помош се утврдува 
и 'ѓоа: 

а) основната парична помош да изнесува нај-
малку : 

— за носителот на правото — самец — 6.300 
динари; 

— за носителот на правото со двајца и повеќе 
членови во семејството — 5.000 динари; 

б) додатокот за секој натамошен соуживател на 
помошта да изнесува најмалку 2.500 динари; 

в) посебниот додаток за помош и нега од друго 
лице да изнесува најмалку 4.000 динари". 

Член 2 
Оваа самоуправна спогодба е склучена на 16. 

IX. 1985 година, и влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", а ќ е се приме-
нува од наредниот ден, освен одредбите на точка 1 
од член 1 на оваа самоуправна спогодба кои ќе се 
применуваат од 1 јануари 1985 година, 

Бр. 08-320/1 
16 септември 1985 година 

Скопје 
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300. 
Врз основа на член 586 од Законот за здруже-

ниот труд, член 15 став 2 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78 и 43/78) 
и член 5 став 4 и член 6 од Спогодбата за висината 
на цените на услугите на организациите на здружен 
труд од областа на социјалната заштита („Службен 
весник на СРМ", бр. 28/79, 20/80, 19/81, 41/82, 5/83 И 
41/83), организациите н а здружен труд од областа на 
социјалната заштита и тоа: Заводот за згрижување, 
воспитување и образование на деца и младинци 
„Ранка Милановиќ" — Скопје, Заводот за рехабили-
тација на деца и младинци со оштетен вид „Дими-
тар Влахов" — Скопје, Заводот за рехабилитација на 
деца со оштетен слух „Кочо Рацин" — Битола, Спе-
цијалниот завод — Демир Капија, Заводот за зашти-
та и рехабилитација на деца и младинци Бања Бан-
ско — Струмица!, Работната организација за зашти-
та на деца и мајки „Мајчин дом" — Скопје, Работ-
ната организација Детски дом „11 Октомври" —-
Скопје. Домот за доенчиња и мали деца — Битола, 
Заводот за рехабилитација на деца и младинци — 
Скопје, Центарот за професионална рехабилитација 
на младинци со оштетен слух „25 Мај" — Скопје, 
Центарот за згрижување на стари и изнемоштени 
лица „13 Ноември" — Скопје, Старскиот дом „Суе 
Рајдер" — Битола, Домот за стари лица „Киро Крсте-
ски — Платник" — Прилеп, Домот за стари „Зафир 
Сајто" — Куманово, Работната организација за згри-
жување и воспитување на деца и младинци „25 Мај" 
— Скопје од една страна и општинските самоуправ-
ни интересни заедници за социјална заштита и Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје од друга страна, учесни-
ци во спогодувањето, склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СПОГОДБАТА ЗА ВИСИНА-
ТА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗА-

Ц И И Т Е НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА 
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Со оваа спогодба учесниците во спогодувањето 

се согласија и ги вршат следните измени на Спогод-
бата за висината на цените на услугите на органи-
зациите на здружен труд од областа на социјалната 
заштита („Службен весник на СРМ", бр. 2/79, 20/80, 
19/81. 41/82, 5/83 И 31/83). 

1) членот 5 се менува и гласи: 
„Учесниците во спогодувањето, врз основа на 

член 2, 3 и 4 на оваа спогодба, ја утврдуваат виси-
ната на цените на услугите на организациите на 
здружен труд за социјална заштита и тоа: 

27.887,00 динари; 

38.685,00 динари; 
5.075,00 динари; 

1. Специјален завод — Демир Ка-
пија 

2. Работна организација за заш-
тита на деца и мајки „Мајчин 
дом" — Скопје: 
а) дете 
б) мајка 

3. Работна организација Детски 
дом „,11 Октомври" — Скопје 22.843,00 динари; 

4. Центар за згрижување на стаои 
и изнемоштени лица „13 Но-
ември" — Скопје: 
— оддел Катланово 
— оддел Злокуќани 
— оддел Геријатрија 50% за 

социјална заштита 
— 5010/о од СИ^ за здравство 

5. Дом за стари „Зафир Сајто" — 
Куманово:. 
— еднокреветна соба 
— двокреветна соба 
— трикреветна соба 
— геријатрија 50% СИЗ за со-

цијална заштита 
- 50% СИЗ за здравство 

18.22-8,00 динари: 
18.228,00 динари; 

18.228,00 динари; 

20.700,00 динари; 
20.000,00 динари; 
19.080,00 динари; 

17.630,00 динари; 

6. Дом за стари лица „Киро Крс-
тески — Платник" — Прилеп: 

.— подвижни 
— неподвижни 

7. Дом за доенчиња и мали деца 
— Битола: 
— дете 
— мајка 

8. Старски дом „Суе Рајдер" — 
Битола: 
— подвижни 
— неподвижни 

9. Работна организација за згри-
жување и воспитување на деца 
и младинци „25 Мај" — Скопје 

10. Завод за заштита и рехабили-
тација на деца и младинци „Ба-
ња Банско" — Струмица 

11. Завод за згрижување, воспиту-
вање и образование на деца и 
младинци „Милановиќ Ранка" 
— Скопје 

12. Завод за рехабилитација на де-
ца со оштетен слух „Кочо Ра-
цин" — Битола 

13. Завод за рехабилитација на де-
ца и младинци со оштетен, вид 
„Димитар Влахов" — Скопје 

14. Центар за професионална ре-
хабилитација на младинци со 
оштетен слух „25 Мај" ' — 
Скопје 

15. Завод за рехабилитација на де-
ца и младинци — Скопје 

18.522,00 динари; 
19.845,00 динари; 

35.552,00 динари; 
5.075,00 динари; 

18.228,00 динари; 
19.110,00 динари; 

27.283,00 динари; 

34.602,00 динари; 

18.854,00 динари; 

11.000,00 динари; 

12.000,00 динари; 

11.000,00 динари; . 

12.000,00 динари. 

Висината на цените на услугите од став 1 на 
овој член е утврдена во месечен износ по корисник 
на услугите на одделна организација на здружен 
труд, а врз основа на елементите на цените на услу-
гите утврдени во согласност со член 3 на оваа спо-
годба кои се искажани во посебен преглед кој е 
составен дел на оваа ^погодба. 

Учесниците во спогодувањето со согласија организа-
циите на здружениот труд од областа на социјалната 
заштита, средствата обезбедени преку цените на ус-
лугите да ги користат исклучиво наменски според 
прегледот на елементите на цените на услугите од 
став 2 на овој член и за тоа на останатите учесници 
во спогодувањето да им доставуваат извештаи по 
истек на шест месеци, девет месеци и тековната го-
дина во рок од 15 дена. 

Учесниците во спогодувањето се согласија да 
извршат потребна корекција на цените на услугите 
на организациите на здружениот труд од областа 
на социјалната заштита, по одделни елементи, до-
колку во текот на 1985 година животните трошоци 
значително ќ е пораснат над планираното ниво и со 
тоа се доведе во прашање редовното работење на 
овие организации и зачувувањето на животниот стан-
дард на корисниците на социјалната заштита ко-
рисници на нивните услуги. 

Учесниците во спогодувањето се согласија да ги 
покриваат режиските трошоци на работењето на 
оние организации на здружениот труд од областа 
на социјалната заштита, што се настанати од објек-
тивни ПРИЧИНИ на неискористено^ на договорениот 
капацитет на организациите на здружен ТРУД, а по 
г.не дните елементи на цената на услугите и средства 
за лични ДОХОДИ: 

1) средства за амортизација. 
2.) енергија, 
3) други трошоци за работењето, 
4) законски и договорни обврски (заедно со при-

донесот за енергетика и данокот од доходот за 
„Фени"), 

5) лични доходи, 
6) заедничка потрошувачка, 
7) средства за резерва и 
В) надоместок за исхрана н а , вработените. 
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Покривањето на режиските трошоци на работе-
њето од став 5 на овој член го обезбедуваат и тоа : 

— Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за социјална заштита на организациите на здру-
жениот труд за социјална заштита од општ интерес 
за Републиката. 

— Општинските самоуправни, интересни заедни-
ци за социјална заштита спогодбено за останатите 
организации на здружениот труд за социјална заш-
тита. 

Член 2 
Оваа спогодба е склучена на 16. IX. 1985 годи-

на и влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од наредниот ден, освен одредбата на точка 
1 од член 1 на оваа спогодба која ќе се применува 
од 1 јануари 1985 година. 

Бр. 08-325/1 
16 септември 1985 година 

Скопје 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
ГОСТИВАР 

301. 
Врз основа на член 100 и 101 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), член 161 став 1 точка 6 и член 237 од Ста-
тутот на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
Гостивар, Собранието на Општинската заедница, на 
седницата на соборите на делегати корисници на ус-
луги. — работници и даватели на услуги, одржана 
на 15 ноември 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА 

ПРИДОНЕСОТ ЗА (ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

на работниците преку која се здружуваат средства 
воз основа на Програмата за развој на Општинската 
заедница, се определува во висина од 9,50% од бру-
то личниот доход на работниците, во која се содр-
жани : 

— стапката на придонесот за задолжителни ви-
дови на здравствена заштита од 3,20% и 

— стапката на придонесот за поавата од здрав-
ствена заштита што самостојно ги утврдува Заедни-
цата од 6,30'%. 

Член 2 
Работните луѓе што вршат занаетчиска, угости-

телска и друга дејност, со средства за работа нал 
кои постои право на сопственост и работните луѓе 
кои со личен труд самостојно во вид на занимање 
рпшат професионални дејности, должни се да пла^ 
ќаат придонес' за здравствена заштита по стапка 
од 10'%. 

Основ за пресметување и плаќање на придонесот 
од претходниот став е даночната основица, но не 
помалку од гарантираниот личен доход. 

Член 3 
За обврзниците на придонесот за здравствена 

заштита од член 23 став 1 точка 5 и член 27 точка 
к од Законот за здравствена заштита (корисници на 
право од пензиско и инвалидско осигурување — пен-
зионери) за кои основицата е определена во нето 
лични примања, стапката тјџ придонесот за здрав-
ствена заштита се утврдува во висина од 14,92% од 
нето основицата. 

Член 4 
ттпсебниот ппт/лтонес за користење на здравстве-

но ч^ттттита во странство за работниците испратени 
р̂ а работа во странство од основните организации на 

здружен труд (деташирани работници) се определува 
по стапка во висина, од 20% од утврдената основица 
и тоа: 

— просечниот нето личен доход на работниците 
во матичната организација исплатен во- годината што 
и претходи на годината во која работникот е испра-
тен во странство; 

— за работниците кои не оствариле личен доход 
во претходната година, како основица се зема ис-
платениот просечен нето личен доход во категори-
зацијата што ја и м а деташираниот работник. 

Основицата од претходниот став во текот на го-
дината се применува како аконтација. 

По завршната сметка утврдената основица се 
утврдува дефинитивно и се изготвува конечна прес-
метка. 

Член 5 
Стапката на придонесот за здравствена заштита 

во случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести се утврдува: 

1. 0,45^/о од доходот на основните организации 
на здружен труд и други самоуправни организации 
од областа на стопанството, вклучувајќи ги и орга-
низациите на здружен труд регистрирани како уста-
нови распоредени во областите од 01—11 од Одлука-
та за единствената класификација на дејностите 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/76 и 62/77). 

Основицата за пресметување и плаќање на при-
донесот од претходната точка е остварениот доход 
на организацијата. 

2. 0,60% од личниот доход за обврзниците на 
придонесот распоредени во областите 12, 13 и 24 од 
Одлуката за единствената класификација на дејнос-
тите. 

Основицата за пресметување и плаќање на при-
донесот од точка 2 претставува бруто личниот до-
ход. 

Член 6 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, преста- ' 

нува да важи Одлуката за утврдување на стапката на 
придонесот за здравствена заштита на работниците 
под број 08-552/12 од 21. XII. 1983 година. 

Член 7 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќ е се применува од 1 ноември 1985 го-
дина, а ќе се објави во („Службен весник на СРМ". . 

Бр. 08-624-
15 ноември 1985 година 

Гостивар 
Претседател, 

Благоја Попоски, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА - РАДОВИШ 

302. 
Врз основа на член 13 од Статутот на ОСИЗ за 

физичка култура — Радовиш, Собранието на заедни-
цата донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА !ЗА 
ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ВО ОСИЗ ЗА ФИЗИЧ-

КА КУЛТУРА - РАДОВИШ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на пресметковната стапка износува: 
— од доходот на ОЗТ — 0,34'%; 
— од бруто личен доход во нестопанството — 

0,17%. 
Член 2 

Одлуката влегува во ш л а со денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ", а ќ е се примену-
ва од 1, X. 1985 година, 
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Член 3 
Со донесување на оваа одлука престанува да ва-

жи Одлуката бр. 02-18 од 23 м а ј 1985 година. 

Бр. 02-213 
17 октомври 1985 година Претседател, 

Радовиш - Јоцо Видов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА - РАДОВИШ 
303. 

Врз основа ћа член 14 од Законот за самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на СРМ" 
бр. 5/74, 9/78, 41/81 и 25/84) и член 22 од Статутот 
на ОСИЗ за култура — Радовиш, Собранието на за-
едницата на седницата одржана на 27 септември 
1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ НА ОСИЗ ЗА КУЛ-

ТУРА - РАДОВИШ ЗА 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Во одлуката за утврдување на стапките на при-

донесите на ОСИЗ за култура — Радовиш за 1985 
година („Службен весник н а СРМ" бр. 7/85) член 2 се 
менува и гласи: 

„За 1985 година се утврдуваат следните стапки 
на придонеси на СИЗ за култура — Радовиш и тоа: 

— придонес од доходот на стопанството 0,80%; 
— придонес од бруто личен доход од работен 

однос во нестопанството 0,20%. 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: Оваа одлука вле-

гува во сила со донесувањето, а ќ е се применува од 
1 јуни 1985 година и (ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

Бр. 01-68 
27 септември 1985 година 

Радовиш 
Претседател, 

(Зорка Митева, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА -
СВЕТИ НИКОЛЕ 

304. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјална 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и член 
32 став 1 точка 13 од Статутот на Општинската са-
моуправна интересна заедница за социјална заштита 
— Свети Николе, Собранието на Општинската заед-
ница на седницата одржана на 30 октомври 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИ-
СИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ОПШТИНСКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СО-

ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - СВЕТИ НИКОЛЕ 
ВО 1985 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за 

утврдување висината на придонесот на Општинска-
та СИЗ за социјална заштита — Свети Николе во 
1985 година („Службен весник на СРМ" бр. 7/85). 

Член 2 
Во член 1 се менува стапката на придонесот од 

доходот на стопанството и од 0,50% се зголемува 
на 1% 

Член 3 
Опаа одлука влегува во сила од денот на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се при-
менува од 1 ноември 1985 година. 

Бр. 0802-40 
31 октомври 1985 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Митко Ефремов, с; р 

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА -
СТРУМИЦА 

305. 
Врз основа на член 58 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83) и 
член 9 од Статутот на Општинската самуоправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита — Стру-
мица, Собранието на Општинската самоуправна ин-
тересна заедница за здравствена заштита — Струми-
ца, на заедничката седница на сите собори на делега-
тите од 4 октомври 1985 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ. НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите, на-

чинот и постапката за остварување на правата од 
здравствената заштита, кои се обезбедуваат на корис-
ниците — работници и со нив изедначени лица, ко-
рисниците — работни луѓе и корисниците — земјо-
делци и членовите на семејствата на овие корисници 

'"(во натамошниот текст: корисници) во целост или де-
' лумно на товар на средствата на Општинската само-

управна интересна заедница за здравствена зашти-
та — Струмица (во натамошниот текст: Заедница), 
врз основа на Законот за здравствена заштита (во на-
тамошниот текст: Закон) и Статутот на Општинската 
самоуправна интересна заедница за здравствена заш-
тита — Струмица (во натамошниот текст: Статут). 

Член 2 
Одредбите на овој правилник се применуваат на 

корисниците на здравствена заштита на кои им е 
признаено својство корисник и кои имаат -постојано 
или повремено место на живеење на подрачјето и 
вон подрачјето на Заедницата, ако со закон, статут 
и овој правилник не е поинаку определено. 

Член 3 
Здравствената заштита корисниците ја оствару-

ваат, по правило, во здравствената организација на 
подрачјето на Заедницата со која таа остварува сло-
бодна размена на трудот, според начелата на слобо-
ден избор на здравствена организација и лекар. 

Ако здравствената организација од став 1 на овој 
член кадровски и технички не е во можност да ука-
же потребна здравствена заштита, ќ е го упати ко-
рисникот до најблиската здравствена организација 
која може да укаже таква здравствена заштита. 

ч 
Член 4 

. Правата од здравствената заштита и паричните 
надоместоци корисниците ги остваруваат по правило, 
во Заедницата, како и во Самоуправната организа-
ција и заедница, а определени права можат да ост-
варуваат и во Регионалната самоуправна интересна 
заедница за здравствена заштита (Јужен регион, во 
натамошниот текст: Регионалната заедница) и во 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита (во натамошниот текст: Ре-
публичката заедница). 

Член 5 
Корисниците, здравствената заштита ја оствару-

ваат во здравствените организации за давање на при-
марна, специјалистичко -консултативна и болничка 
здравствена заштита, како и во специјализирани 
здравствени организации за определени видови на 
здравствената дејност. 

Член 6 
Обемот, видовите и начинот на укажување на 

здравствена заштита на корисниците се утврдува се-
која година со договор меѓу Заедницата и Медицина 
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скиот центар — Струмица, како и другите здрав-
ствени организации од подрачјето на Регионалната 
заедница (Јужен регион) и од Републиката. 

Здравствена заштита може да се остварува во 
обем, под услови и на начин утврдени со посебни са-
моуправни спогодби за користење на здравствена 
заштита вон подрачјето на Заедницата и за користе-
ње на здравствена заштита во странство. 

Член 7 
Членовите на семејствата на корисниците што 

живеат вон подрачјето на Заедницата, здравствената 
заштита ја остваруваат според самоуправните општи 
акти на Заедницата за здравствена заштита надлеж-
на според местото на нивното живеење. 

II. ИЗБОР НА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
И ЛЕКАР 

Член 8 
За остварување на примарната здравствена заш-

тита како и за оценување на работната способност, 
за првите 30 дена на привремена спреченост за ра-
бота (во натамошниот текст: боледување), корисни-
ците слободно избираат лекар и здравствена, орга-
низација од подрачјето на Заедницата, најмалку за 
една година. 

Член 9 
Корисниците можат да се определат 'примарната 

здравствена заштита да ја користат во здравствена 
организација на подрачјето на Заедницата според 
местото на живеењето или местото на работењето. 

Работниците' во здружениот труд на кои се обез-
бедува здравствена заштита во здравствена органи-
зација во рамките на организацијата на здружениот 
труд, должни се здравствената заштита да ја оства-
руваат во таа здравствена организација ако имаат 
можност да вршат слободен избор на лекар. 

Ако корисникот посебно не се определил за 
здравствена организација, односно лекар, ;ќе се сме-
та дека се определил за онаа здравствена организа-
ција од подрачјето на Заедницата, која му е нај-
блиска според местото на живеење, односно работа. 

Членовите на семејствата на корисниците — ра-
ботници и корисниците — работни луѓе, здравстве-
ната заштита ја користат во најблиската здравстве-
на организација според местото на живеење, односно 
борави штето. 

Ако здравствената организација од подрачјето 
на Заедницата не е во можност на корисникот да 
му укаже потребна здравствена заштита, ќ е го упа-
ти во најблиската здравствена организација од по-
драчјето на Регионалната заедница, " односно соод-
ветна здравствена организација во Републиката и 
надвор од неа. 

Член 10 
Корисниците кои работат вон подрачјето на За-

едницата здравствената заштита ја остваруваат во 
најблиската здравствена организација според место-
то на работењето, а во обем, на начин и постапка 
утврдени со самоуправните општи акти на Заедница-
та за здравствена заштита на тоа подрачје. 

Член 11 
Корисниците за време додека привремено прес-

тојуваат надвор од подрачјето на Заедницата, имаат 
право да користат здравствена заштита во здравстве-
на организација според местото на нивното престо-
јување во случаите, и обемот и начин и во постапка 
предвидени со посебна Самоуправна спогодба на Ре-
публичките и покраинските заедници за здравствена 
заштита. 

Член 12 
Корисникот има право на избор на здравствена 

организација и лекар од општа медицина, стомато-
лог. односно забар, лекар — специјалист по медицина 
на трудот, педијатар, гинеколог, дерматовенеролог, 
пнеумофтизиолог и офталмолог. 

Корисниците непосредно и без упат користат 
здравствена заштита во специјализираните диопанзе-
ри за борба против ракот, туберкулозата, алкохолиз-
мот и душевните болести, како и во советувалишта-
та за мајки и деца за примена и давање на кон-
трацептивни средства и болните од шеќерна болест. 

Избраниот лекар е должен да ја следи општа-
та Здравствена состојба на корисникот и резултати-
те што се постигнуваат во третманот при укажува-
њето на примарната, специјалистичко-консултативна-
та и болничката здравствена заштита. 

Член 13 
Избраниот лекар не може да се промени пред 

истекот на рокот од една година, сметано од денот 
на регистрираниот избор. Промената на избраниот 
лекар за време на годишниот одмор, болеста, служ-
бен пат или отсуство, како и промена на местожител-
ство на корисникот не се сметаат^ за промени во 
смисла на став 1 од овој член. 

Член 14 
Избраниот лекар може да се „промени и пред 

истекот на рокот од член 13 од овој правилник во 
случај на : 

1. престанок на работниот однос на корисникот 
односно лекарот; 

2. промена на местото на живеењето, односно 
боравокот на корисникот, односно лекарот, и 

3. судрување меѓу корисникот и лекарот. 
Во случаите од став 1 точка 3 одлучува рабо-

товодниот орган на здравствената организација, по 
барање на корисникот, односно лекарот. 

Ако корисникот не' е задоволен од одлуката на 
надлежниот орган од став 2 на овој член 'има право 
на приговор до самоуправниот орган на здравстве-
ната организација чија одлука е конечна. 

Член 15 
Здравствената организација на корисникот може 

да му го ускрати натамошното лекување, ако тој 
во своето однесување ја попречува нејзината работа 
или го нарушува куќниот ред, ако не се придржува 
на одредениот начин на лекување или грубо се од-
несува опрема избраниот лекар (закажување, обид 
за физички напад и сл.). 

Здравствената организација не може да го од-
бие односно прекине лекувањето и укажувањето на 
друга медицинска помош, ако поради тоа можат да 
настанат штетни последици по животот и здравјето 
на корисникот, ако се работи за заразно заболување, 
душевна болест или за деца до 15 годишна возраст, 
како и за време на боледување настанато како при-
чина на болест, повреда на работа и професионал-
ни заболувања се додека боледува. 

Во случаите од став 2 на овој член одлучува 
работоводниот орган на здравствената организација 
а по приговор самоуправниот орган на здравствена-
та организација. 

Член 16 
Корисникот за време на лекувањето има право 

да побара од здравствената организација конзилија-
рен преглед или консултација на лекар што сам ќе 
го избере, ако се работи за болест од потешка при-
рода ако е предложено да се подложи на операти-
вен з афат или ако му се влоши здравствената сос-
тојба. 

Конзилијарен преглед од став 1 на овој член мо-
же да бара и лекарот што го лекува корисникот. 

Мислењето на конзилиумот е задолжително за 
лекарот ко ј го лекува корисникот и за лекарската 
комисија. 

Ако конзилијарниот преглед се врши надвор од 
местото на живеење или работа, на корисникот му 
припаѓаат патни и дневни трошоци на товар на 
средствата на Заедницата. 

Член 17 
Кога корисникот не е задоволен од укажување-

то или укажаната здравствена заштита, како и ако 
не е задоволен од односот на здравствен работник 
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на здравствената организација, има право да поднесе 
приговор до работоводниот орган на здравствената 
организација и да добие одговор во рок од пет дена. 

Приговорот од став 1 на овој член се поднесува 
писмено или усно. 

Ако корисникот на здравствена заштита не е 
задоволен од одговорот по приговорот има право 
на жалба до самоуправниот орган на здравствената 
организација. 

I I I . ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

1. Примарна здравствена заштита 

Член 18 
Корисникот кој е во работен однос, по правило, 

примарната здравствена заштита ја користи вон од 
своето редовно работно време, ако е тоа можно. 

Член 19 
Примарната здравствена заштита, корисниците 

ја остваруваат непосредно, без упат, ка ј избраната 
здравствена организација и лекар, врз основа на 
здравствена легитимација и лична карта како доказ 
за својството на корисник. 

Во примарната здравствена заштита, покрај 
здравствената заштита од член 19 од Законот за 
здравствена заштита, се вршат и следните работи 

1. давање оценка за здравствената состојба, оп-
ределување на начинот и видот на лекувањето, пре-
пишување на лекови, протетички средства, протези 
и други помагала, следење на текот на лекувањето 
и упатување на корисниците што се во работен од-
нос за оценување на изгубената работна способност; 

2. упатување за оцена на намалена работна спо-
собност и определување работа со скратено работно 
време во текот на лекувањето од болест и профе-
сионално заболување; 

3. давање оценка за настапување на бременоста 
на корисник - жена во работен однос заради опре-
делување на отсуство од работа поради бременост и 
породување; 

4. определување на потреба од придружник на 
корисник за време на патување поради остварување 
здравствена заштита во друго место; 

5. утврдување потреба од нега на болен член од 
семејството на корисникот; 

6. определување изолација на корисник во слу-
ча ј на опасност од зараза ; 

7. давање мислење за тоа дали неспособноста за 
работа намерно е предизвикана односно дали оздра-
вувањето намерно се спречува; 

8. определување на потреба од користење на 
превозно средство во врска со остварување на здрав-
ствена заштита; 

9. утврдување здравствена и работна ' способност 
за работа на определени" работи и работни задачи; 

10. водење на пропишана медицинска докумен-
тација и евиденција за лекување и следење на оп-
штата здравствена состојба на корисниците, и 

11. други работи во врска со остварување на 
правата од здравствена заштита утврдени со закон, 
самоуправните општи акти на Заедницата и здрав-
ствената работна организација. 

Член 20 
Примарната здравствена заштита на корисници-

те им се укажува од избраниот лекар и здравствена 
организација во смисла на член 12 од овој пра-
вилник. 

Член 21 
Ако корисникот примарната здравствена зашти-

та ја остварува во друга здравствена организација, а 
не во онаа здравствена организација што ја избрал -
должен е да ја плати разликата во цената на здрав-
ствените услуги, освен во итни случаи. 

Член 22 
Корисникот има право да остварува определени 

здравствени услуги и нега во својот стан и во служ-
бата за итна медицинска помош, кога според мисле-

њето на избраниот лекар односно лекарот на служ-
бата за домашна посета и итна медицинска помош 
постои медицинска оправданост, односно коса корис-
никот поради болест не е во можност таква здрав-
ствена заштита да користи по редовен пат ка ј из-
браниот лекар, се додека постојат оправдани меди-
цински индикации за користење на таква заштита. 

Ако корисникот од став 1 на овој член очиглед-
но неоправдано ќе ја повика службата за домашна 
посета/ односно итна медицинска 'помош, должен е 
сам да ги сноси трошоците за тие услуги.1 

Приговор против мислењето на избраниот ле-
кар, лекарот на домашна посета и на итна медицин-
ска помош во смисла на став 2 од овој член се под-
несува до лекарската комисија на Заедницата во рок 
од 48 часа. Приговорот се поднесува усно на запис-
ник или писмено до лекарот што го дал таквото 
мислење/ кој е должен без одлагање, а најдоцна во 
рок од 3 дена, заедно со поставената дијагноза да го 
достави до лекарската комисија, која врз основа на 
непосреден преглед на корисникот дава свое мисле-
ње во рок од. 3 дена по приемот на приговорот. 

Мислењето на лекарската комисија е конечно. 

Член 23 
Корисник — породилна има право на медицин-

ска помош и нега во својот стан непосредно по от-
пуштање од породилиште, ако за таква помош, од-
носно домашна нега, според мислењето на избра-
ниот лекар, постои неопходна потреба поради здрав-
ствена состојба на породилката, односно новороден-
чето и ако за тоа подрачје е организирана таква 
служба. 

Член 24 
Под одредени услови и медицински и социјални 

критериуми, корисниците имаат право и на домашна 
нега на подрачјето на кое е организирана таква 
служба. 

Член 25 
Избраната здравствена организација, односно ле-

кар е должен да води здравствен картон, по пропи-
шан образец за секој корисник кој се определил за 
користење на здравствена заштита. 

Во здравствениот картон, редовно, се внесуваат 
сите податоци според пропишаниот образец. 

2. Специјалистичко-консултативна здравствена 
заштита 

Член 26 
Специјалистичко-консултативната здравствена заш-

тита од член 200 од Законот за здравствена заштита, 
корисниците ја остваруваат во Медицинскиот центар 
— Струмица, здравствена организација од подрачјето 
на Регионалната заедница (Јужен регион) и во други 
соодветни здравствени организации. 

Член 27 
Ако избраниот лекар од општа медицина однос-

но лекарот специјалист најде дека заради дијагнос-
тицирање, лекување, рехабилитација и оцена на ра-
ботната способност е потребен специјалистичко-кон-
султативен преглед, ќе го упати корисникот на таков 
преглед, ка ј лекар специјалист од соодветната специ-
јалност во Медицинскиот центар, ако нема таков, во 
најблиската здравствена организација од подрачјето 
на Регионалната заедница (Јужен регион). Мислење за 
преглед и лекување ка ј лекар супспецијалист дава 
лекар специјалист од соодветна гранка на специјал-
ност, а ако таков нема избраниот лекар. 

Кон патот од став 1 на овој член лекарот е 
должен да му достави на лекарот специјалист наод 
за здравствената состојба на корисникот, негово мисле-
ње за состојбата со јасно поставено барање за ната-
мошно испитување и лекување. 

Кога лекарот специјалист на ко ј му е испратен 
корисникот на специјалистички консултативна здрав-
ствена заштита закажува повторен преглед, лекување 
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и контрола, нема да бара нов упат додека трае ле-
кувањето заради кое бил прв пат упатен на пре-
глед, лекување и контрола. Лекарот специјалист на 
извештајот, кој го враќа на лекарот што го упатил 
на специјалистички преглед, ќе го запише датумот 
кога корисникот повторно треба да се јави на ле-
кување и контролен преглед без упат. 

Член 28 
Корисникот кој остварува специјалистички пре-

глед и услуги врз (основа на упат надвор од подрач-
јето на избраната здравствена организација има пра-
во на дневни трошоци според времето поминато на 
пат и на патни трошоци според цената на определен 
вид на јавно превозно средство. 

За остварување на здравствена заштита од став 
1 на овој член, лекарот што го дава упатот издава 
патен налог на кој здравствената организација што 
Закажува здравствена заштита става потврда за денот 
и часот на приемот и завршување на прегледот и 
лекувањето со потпис и факсимил на лекарот и за-
верка со печат на работна организација. 

Корисникот упатен на специјалистичко-консулта-
тивна здравствена заштита должен е да се јави на 
здравствената организација на која е упатен најдоц-
на во ррк од 10 дена по приемот на упатот, а по за-
вршениот преглед и лекување во рок од 3 дена да 
се јави на лекарот што го упатил со резултатите од 
прегледот, заради натамошен третман. 

3. Болничка здравствена заштита -

Член 29 
Болничка здравствена заштита од член 21 од 

Законот за здравствена заштита корисниците оства-
руваат во Медицинскиот центар — Струмица, во ста-
пионарните здравствени организации на подрачјето 
на Регионалната заедница (Јужен регион) или друга 
соодветна здравствена организација. 

Член 30 
Избраниот лекар, лекарот специјалист ка ј кој 

корисникот бил упатен на преглед и лекување, како 
и лекарот на Службата за итна медицинска помош, 
ако најде дека е потребно корисникот да се упати 
на болничко лекување, ќе го упати до стационар-
ното одделение на Медицинскиот ценггар — Стру-
мица, односно во соодветна стационарна здравстве-
на организација. 

Ако стационарното одделение на Медицинскиот 
центар — Струмица, не може д а ' укаже потребна 
здравствена заштита, корисникот ќ е биде упатен 
во соодветна стационарна здравствена организација 
надвор од подрачјето на Заедницата. Болничко ле-
кување вон Републиката одобрува Комисија на ле-
кари — вештаци на Заедницата., по предлог на ле-
кар специјалист, односно мислење од соодветна кли-
ника при Медицинскиот факултет — Скопје. 

Член 31 . 
Стационарната здравствена организација ка ј ко-

ја корисникот се лекува, ако најде за потребно со 
интерен упат ќе го упати корисникот во друга ста-
ционарна здравствена организација, заради укажува-
ње на соодветна болничка здравствена заштита, а за 
тоа ќ е го извести лекарот и здравствената организа-
ција која го упатила на стационарно лекување во 
рок од 3 дена од кога корисникот го упатила во 
другата стационарна здравствена организација. 

Член 32 
Корисникот, при остварување на болничка здрав-

ствена заштита надвор од Заедницата има право на 
патни и дневни трошоци според член 28 од овој 
правилник. 

Член 33 
Корисникот кој ќе биде упатен на болничко ле-

кување должен е да се јави на стационарната здрав-
ствена организација заради болничко лекување вед-

наш, а најдоцна во рок од 3 дена од денот на изда-
вањето на унатот, со исклучок на специјализираните 
стационари^ организации каде приемот се врши по 
покана. 

Член 34 
Стационарната здравствена организација е долж-

на, во итен случај, да го прими корисникот на бол-
ничко лекување и без упат. 

Кога корисникот е примен како итен случај, без 
упат, стационарната здравствена организација при-
бавува доказ за неговото својство на корисник на 
право од здравствена заштита и на која заедница за 
здравствена заштита и припаѓа. 

Член 35 
Ако стационарната здравствена организација на 

која корисникот и е упатен на лекување нема сло-
бодно место за прием и сместување на болниот, а 
случајот не е итен, го одлага приемот за одредено 
време или писмено ќ е го повика болниот, откако (ќе 
се создадат услови за прием, кое го забележува на 
болничкиот упат. Во таков случај од болниот нема 
да се бара нов упат. 

Член 36 
Стационарната здравствена организација по прием 

на болниот ќ е изврши преглед и ќ е одлучи дали е 
потребно стационарно лекување. 

Ако при прегледот од став 1 на овој член ќ е се 
утврди дека нема потреба корисникот да се прими 
на болничко лекување, истиот го враќа на лекарот 
што го упатил на болничко лекување со мислење за 
натамошниот третман на лекувањето во примарната 
здравствена заштита. 

Член 37 
По завршеното болничко лекување корисникот 

е должен да се јави на лекарот што го упатил во рок 
од 3 дена по отпуштањето од стационарната здрав-
ствена организација со отпусната листа и друга ме-
дицинска документација за определување на ната-
мошниот третман на лекувањето. 

Ако корисникот за време на болничкото леку-
вање одбие одредени медицински услуги или ин-
тервенции, кое ќе се потврди со писмена изјава, за 
кои според закон не е потребна негова согласност, 
се смета дека болниот го прекинал натамошното ле-
кување. Ако болниот одбие да потпише таква изја-
ва и не се подложи на определени медицински ин-
тервенции, за тоа се составува службена белешка 
во присуство на двајца сведоци. 

Член 38 
Ако стационарната здравствена организација ут-

врди дека постојат услови за лекување на корисни-
кот во домашни услови, може непосредно да го ор-
ганизира таквото лекување или да му предложи на 
лекарот што го упатил, домашното лекување да се 
организира во примарната здравствена заштита. 

Домашно лекување од став 1 на овој член се 
организира за болни за кои е потребна непосредно 
организирана помош од лекар и други здравствени 
работници заради давање на терапија, водење на 
температурна писта, историја на болеста и друга 
здравствена евиденција предвидена за стационарно 
лекување, поп услов за тоа да постојат станбени и 
други услови и ако со таквото лекување не се дове-
дува во опасност здравствената состојба на- члено-
вите на семејството на болниот (заразни и други 
болести). 

Меѓусебните права и обврски на семејствата на 
корисникот и Заедницата во врска со обезбедување 
на исхрана и нега на болниот, се регулираат со по-
себен договор. 

Член 39 
За време на стационарно лекување на дете — 

доенче до 1 година, мајката го придружува детето, 
а дете над 1 до 3 години мајката може да го при-
дружува само во исклучителни медицински оправда-
ни случаи. 
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По исклучок на став 1 од овој член, во меди-
цински оправдани случаи може и друго болно лице 
да се придружува за време на болничкото лекува-
ње, по одобрение на лекарска комисија. 

Потребата од придружник од став .1 и 2 од овој 
член ја утврдува раководителот на одделението. Во 
случаите од ст. 1 и 2 на овој член на придружникот 
му се обезбедува исхрана и сместување на товар на 

'средствата на Заедницата. 

Член 40 
Контролен преглед на корисникот кој се леку-

вал во стационарна здравствена организација се вр-
ши во избраната здравствена организација, а ако. за 
тоа не постојат услови, во најблиската здравствена 
организација, која може да изврши таков преглед 
од подрачјето на Регионалната заедница — Јужен 
регион. 

Ако е потребно корисникот заради контролен 
преглед да биде упатен во друга здравствена орга-
низација вон подрачјето на Регионалната заедница 
(Јужен регион), лекарот што дава упат треба да 
прибави мислење од лекарската комисија на Заед-
ницата. 

Член 41 
Децата на родители болни од активна туберку-

лоза, кои немаат услови за живеење во станот на 
родителите, можат да се изолираат со сместување 
во соодветни социјални организации или во домови 
на други семејства со надоместок на товар на сред-
ствата на Заедницата. 

Надоместокот од став 1 на овој член го утвр-
дува Собранието на Заедницата. 

4. Лекување во специјализирани здравствени 
организации за медицинска рехабилитација 

Член 42 
Упатување на корисник во стационарна здрав-

ствена организација специјализирана за медицинска 
рехабилитација со примена на природни фактори 
ќе се врши по завршување н а медикаментозното ле-
кување. 

Поблиски услови за лекување во стационарните 
здравствени организации специјализирани за меди-
цинска рехабилитација со примена на природни фак-
тори ќ е бидат утврдени со посебна одлука на Собра-
нието на Заедницата. 

Член 43 
Корисникот може да се упати во специјализи-

рана здравствена организација за медицинска реха-
билитација кога таквото лекување е неопходно и 
тоа првенствено на подрачјето на Заедницата, однос-
но Регионалната заедница (Јужен регион), а ако так-
ви нема, во најблиската за тоа специјализирана 
здравствена организација на подрачјето на Репуб-
ликата и надвор од неа. 

Член 44 
Потреба од користење на медицинска рехабили-

тација надвор од подрачјето на Заедницата во рам-
ките на Републиката, ја утврдува Конзилиум од ле-
кари — физијатри, кој едновремено ја утврдува и 
должината на лекувањето и здравствената органи-
зација во која истото ќе се спроведе. 

Потребата од користење на медицинска рехаби-
литација надвор од подрачјето на Републиката, ја 
Зигврдува Комисијата на вештаци — лекари на Заед-
ницата, по претходно прибавено мислење од соод-
ветна клиника при Медицински факултет — Скопје. 

Лекување во здравствена организација специја-
лизирана за медицинска рехабилитација ќе се одоб-
ри, ако корисникот претходно бил лекуван во соод-
ветна здравствена организација, па во текот на леку-
вањето е утврдено дека е неопходно истото да про-
должи со примена на комбинирана метода - реха-
билитациона терапија и природен фактор. 

Член 45 
Предлог за лекување со медицинска рехабилита-

ција дава избраниот лекар, а по мислење на лекар 
специјалист од соодветната специјалност, кое со пот-
ребно образложение се доставува на лекарската ко-
мисија на Заедницата. 

Со предлогот од став 1 на овој член се доставу-
ва и потребна медицинска документација (анамнеза 
на болеста, лабораториски анализи и резултати од 
други прегледи, врз основа на кои може да се согле-
да движењето на болеста, промените кои настану-
ваат, дијагнозата на болеста поради која се предла-
га лекувањето, како и дијагноза на другите болести 
и. состојбата утврдена со прегледите, примената те-
рапија, обемот, методот и траењето на лекувањето 
и рехабилитацијата до денот на давање на предло-
гот со определување на здравствена организација во 
која да се спроведе рехабилитацијата. 

Член 46 
Наодот на лекарската комисија треба да ги со-

држи сите битни акти од кои се раководела при 
одобрување на лекувањето, називот на здравствена-
та организација во која корисникот треба да биде 
упатен на лекување, како и дали е потребно прид-
ружник за време на патувањето. 
I 

Член 47 
Ако лекарската комисија утврди дека нема пот-

реба корисникот да биде упатен на лекување во 
здравствена организација за медицинска рехабили-
тација надвор од подрачјето на Заедницата, тоа ќе 
го образложи посебно, а корисникот има право на 
приговор до Комисијата на лекари — вештаци на 
Заедницата во рок од 5 дена по приемот на наодот 
од лекарската комисија. 

Комисијата на лекари — вештаци, го донесува 
својот наод, по приговорот, по правило, врз основа 
на непосреден преглед на корисникот и медицин-
ската документација, но најдоцна во рок од 30 де-
на по приемот н а приговорот, чија оценка е ко-
нечна. 

Член 48 
Врз основа на наодот на лекарската комисија 

од член 46 од овој правилник, избраниот лекар дава 
упат за болничко лекување во определената стацио-
нарна здравствена организација за медицинска ре-
хабилитација, ко ј Стручната служба на Заедницата 
го доставува на стационарната здравствена органи- ^ 
зација. 

' Корисникот ќ е пристапи на лекување, откако ќе 
биде повикан од стационарната здравствена орга-
низација од став 1 на овој член а на лекување дол-
жен е да пристапи на закажаната дата, освен ако 
од оправдани причини тоа не е можно. 

Ако здравствената организација од став 1 на овој 
член од објективни причини не го повика корисни-
кот на лекување во рок од шест месеци од денот 
кога го примиле упатат, корисникот повторно ќе 
се подложи на преглед на лекарската комисија по-
ради утврдување дали постои потреба за такво ле-
кување. 

Член 49 
Во случај лекувањето од член 46 од овој пра-

вилник треба да биде прекинато, по мислење на 
лекарот од стационарната здравствена организација 
за медицинска рехабилитација, таквото лекување 
може да продолжи по престанокот на акутршто заболу-
вање, на барање од корисникот, ако за тоа не пос-
тојат контраиндикации. 

Член 50 
Ако корисникот, покра ј мислењето на лекарска-

та комисија, лекувањето од член 46 го користи во 
друга стационарна здравствена организација за ме-
дицинска рехабилитација, а не во онаа која ја опре-
делила лекарската комисија, Заедницата нема да ги 
сноси трошоците за таквото лекување. 
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Член 51 
Корисник со вродени или стекнати говорни не-

достатоци, користи таква здравствена заштита зара-
ди лекување и рехабилитација на говор и слух во 
специјализирани здравствени организации, во прв ред 
на подрачјето на Заедницата или Регионалната за-
едница (Јужен регион), кога постојат индикации. врз 
основа на кои може да се очекува определен успех. 

Лекувањето и рехабилитацијата од став 1 на 
овој член се остварува врз основа на упат од над-
лежен лекар специјалист, а ако лекувањето се врши 
надвор од Регионалната заедница, потребно е и мис-
лење од лекарската комисија. 

5. Укажување итна медицинска помош 

Член 52 
Под итна медицинска помош се подразбира ме-

дицинска помош која е неопходна за да се отстрани 
непосредна опасност по животот и здравјето на ко-
рисникот. 

Итна медицинска помош се укажува од секоја 
здравствена единица на Медицинскиот центар — 
Струмица, која според карактерот на дејноста што 
ја врши може таква помош да укаже. 

Во моментот на укажувањето итна медицинска 
помош не е задолжително поднесување на доказ за 
својството на корисник. 

Член 53 
Медицинскиот центар — Струмица должен е да. 

обезбеди укажување на итна медицинска помош. 
Секој здравствен работник во случај н а потреба 

во рамките на своите можности е должен да укаже 
итна медицинска помош и надвор од работното вре-
ме, без оглед дали тоа од него е побарано или не. 

Во случај на потреба на корисникот на кого му 
е укажана итна медицинска помош заради дефини-
тивно медицинско згрижување да се упати во друга 
здравствена организација, која укажала итна меди-
цинска помош должна е да организира соодветен 
превоз и медицинска нега до здравствената работна 
организација во која корисникот се упатува. 

Член 54 
Итна медицинска помош на ^корисниците, по 

правило, пружа најблиската здравствена организација 
која има организирана служба за итна медицинска 
помош, без оглед на тоа каде корисникот е прија-
вен за користење на здравствена заштита во смисла 
на член 12 од овој правилник. 

Член 55 
Во исклучително тешки случаи, ако здравствена-

та организација по добиена покана за укажување на 
итна медицинска помош-благовремено не укаже так-
ва или го извести болниот дека од објективни при-
чини не може да укаже, корисникот има право, ако 
нема сопствено превозно средство, да ангажира дру-
го превозно средство заради превоз на корисник — 
болно лице до најблиската здравствена организација 
која може да укаже итна медицинска помош, во ко ј 
случај на корисникот му припаѓа право на надомес-
ток на трошоците. 

Височината на надоместокот на трошоците од 
став 1 на овој челен ја утврдува Собранието на Заед-
ницата. 

6. Домашно лекување и нега 

Член 56 
Укажување на здравствена заштита со домашно 

лекување и нега (теренска служба) врши Медицин-
скиот центар преку организирана служба, ако пот-
ребата за такво лекување е медицински оправдана. 

Член 57 
Корисниците можат да користат домашно леку-

вање и нега-во следните случаи: 
1. ако не е потребно болничко лекување, а ко-

рисникот поради природата на болеста не е во сос-

тојба таква здравствена заштита да остварува во 
службата за примарна здравствена заштита; 

2. кога по завршување на болничкото лекување 
е потребно да се продолжи со домашно лекување; 

3. ако е потребно стационарно лекување, а пос-
тојат медицински и станбени услови, за домашно ле-
кување. 

Член 58 
Оценка за потреба од домашно лекување и нега 

дава избраниот лекар, зема јќи во предвид меди-
цинските, социјалните и други услови и можности 
за спроведување на овој вид лекување. 

Избраниот лекар преку лекарот за домашно ле-
кување должен е да организира спроведување на до-
машното лекување и нега на корисникот и да се 
грижи оваа здравствена заштита да биде ефикасна и 
во обем неопходен за подобрување на здравствената 
состојба на корисникот. 

7. Здравствена заштита во врска со бременоста 
и породувањето 

Член 59 
Здравствената заштита во врска со бременоста 

и породувањето се пружа според Програмата за за-
должителните видови на здравствена заштита на на-
селението. 

Медицинскиот центар — Струмица, е должен во 
секој случај да пружи здравствена заштита во врска 
со бременоста и породувањето во станот на корис-
никот, ако е медицински индицирано сместување1 во 
стационарна здравствена организација, но не како 
неопходно, односно ако стационарното сместување 
не е возможно. 

Член 60 
Кога се укажува здравствена заштита во врска 

со бременоста и породувањето во станот на корисни-
кот се применуваат одредбите за укажување на итна 
медицинска помош. 

8. Забоздравствена заштита, забнопротетичка помош 
и забнопротетички средства 

Член 61 
Корисниците остваруваат забоздравствена зашти-

та, забнопротетичка помош и забнопротетички сред-
ства во здравствена — организација и к а ј лекар — 
стомалогот од член 12 од овој Правилник. 

Забоздравствената заштита опфаќа, превентивна 
забоздравствена заштита и . нега и лекување на заби-
те и устата. 

ЗабнОпротетичката помош и забнопротетичките 
средства корисниците ги остваруваат во обем утвр-
ден со посебен правилник. 

Забнопротетичките средства се користат со прет-
ходна заверка на потврда, а со која истите се одоб-
рени од Стручната служба на Заедницата. 

Член 62 
За време на привремениот престој надвор од 

подрачјето на Заедницата, односно надвор од место-
то на живеењето, корисниците можат да користат 
забоздравствена заштита за нега и лекување на за-
болените заби и уста според посебна самоуправна 
спогодба со која се регулира користењето на здрав-
ствена заштита надвор од подрачјето на Заедницата 
на која и припаѓа корисникот. 

Член 63 
Корисниците кои живеат надвор од подрачјето 

на Заедницата, користат забоздравствена заштита и 
забнопротетичка помош и забнопротетички средства 
ка ј здравствената организација на подрачјето, според 
местото на живеење, во обем и на начин утврден 
за подрачјето на Заедницата на кое тие живеат. 

Забоздравствена заштита од став 1 на овој член, 
корисниците , можат да остваруваат и на подрачјето 
на оваа Заедница во обем пропишан со самоуправ-
ните акти на Заедницата без право на патни и днев-
ни трошоци. 
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Член 64 
Забнопротетичката помош и забнопротетичките 

средства корисниците ги остваруваат под услови про-
пишани со правилник со кој се регулираат индика-
циите, стандардите на материјалите и роковите на 
траењето на протетските и ортотичките средства, 
слушните помагала, помагалата на гласен говор и 
забно-протетичките средства како и условите на 
претходно осигурување предвидени со Статутот на 
заедницата. 

Член 65 
Потребата од забнопротетичка помош и забно-

протетички средства ја утврдува избраниот лекар — 
стоматолог со издавање на потврда за изработка на 
потребните забнопротетички средства. 

Член бб 
Ако корисникот побара забнопротечките сред-

ства да се изработат од материјали над предвиде-
ниот стандард, должен е да ја плати разликата во 
цената помеѓу употребените надстандардни матери-
јали и цената на стандардните материјали, ако здрав-
ствената организација му ги обезбедува. тие мате-
ријали. 

Член 67 
Превентивните мерки на забоздравствената заш-

тита на корисниците се обезбедуваат врз основа на 
програма и договор за пружање на здравствена заш-
тита на Заедницата и здравствената организација. 

При програмирањето и договарањето на здрав-
ствената заштита од став 1 на овој член, особено 
приоритет се дава на децата и младината и на ра-
ботниците кои почесто се изложени на заболувања 
на забите кака графичките, хемиските и другите ра-
ботници. 

Член 68 
Корисниците имаат право на протетички и орто-

тички средства и помагала кои ги набавуваат од 
организациите кои изработуваат или вршат промет 
на такви средства и помагала и со кои Заедницата 
имЈа склучено договор за изработка односно да врши 
промет на истите или без договор вр1з основа на зас-
новани деловни односи. 

Член 69 
Потребата од набавка на протетички и ортотич-

ки средства и помагала ја утврдува лекар-специјалист 
од соодветна специјалност и за . тоа издава потврда 
која се заверува во Стручната служба на Заедницата. 

Член 70 
Потврда за набавка на протетички и ортотички 

средства и помагала како и забнопротетички сред-
ства и помагала кои се евидентирани од Стручната 
служба на Заедницата, а поради губење или униш-
тување не биле искористени за набавка на овие 
средства и помагала, н а корисникот ќ е му се издаде 
друга потврда за набавка на такво средство и пома-
гало откако Стручната служба на Заедницата во пос-
тапка по барањето а корисникот со сигурност ќе 
утврди дека со -првата потврда корисникот не добил 
такви. 

9. Лекови и санитетски материјали 

- Член 71 
Корисниците за време на лекувањето вон ста-

ционарна здравствена организација, имаат право на 
лекови и санитетски материјали, кои ги препишува 
избраниот лекар од член 12 од овој Правилник. 

Начинот и постапката за препишување и изда-
вање на лекови се уредува со самоуправен општ 
акт на Републичката заедница. 

Готовите лекови што се издаваат на рецепт на 
корисниците на товар на средствата на Заедницата, 
се утврдуваат со самоуправен општ акт на Републич-
ката заедница. 

Член 72 
Во одредени случаи на подолго лекување кога 

од соодветна клиника и институт во земјата е утвр-
дено дека за поуспешно лекување неопходно се пот-

ребни лекови кои не се опфатени со самоуправниот 
општествен акт н а Републичката заедница или дека 
треба да се употребат лекови од странско производ-
ство кои не се пуштени во промет во нашата земја, 
на корисникот ќе му се препишат тие лекови или 
одобри набавка на лекови од странство на товар на 
средствата на Заедницата. 

Одобрение за набавка на лекови за секој поеди-
нечен случај од странство дава Стручната служба на 
Заедницата во постапка со која се обезбедува ефи-
касност во остварување на здравствена заштита, од-
носно до колку препишаниот лек се наоѓа. на спи-
сокот на лековите од странство кои не се регистри-
рани во нашата земја и на нашето здравство му се 
неопходно потребни, односно за кои постои соглас-
ност на ниво на Југославија, да се издаваат на ре-
цепт на осигурени лица на товар на средствата на 
Заедниците за здравствена заштита. 

Лековите од став, 1 на овој член, по правило, 
се набавуваат преку „Реплек — Македонија" врз ос-
нова на барање од Стручната служба на Заедницата, 
односно аптеката при Медицински центар — Стру-
мица, и во исклучителни случаи поради итност или 
за помали количини такви може да набави и корис-
никот со право и на надоместок на цената на леко-
вите во динарски средства и според курсот на кон-
вертибилната валута на денот на набавката, во без 
право на патни и дневни трошоци. 

Член 73 
Корисниците учествуваат во трошоците при на-

бавка на лекови од член 71 и 72 од овој правилник 
во износ, односно процент ко ј го утврдува со Одлу-
ка Собранието на Заедницата. 

Член 74 
Корисниците со постојано место на живеење над-

вор од подрачјето на Заедницата, како и за време 
на привремено престојување на подрачје на друга 
Заедница под услови утврдени со посебна самоуправ-
на спогодба, користат лекови според прописите утвр-
дени од Заедницата на чие подрачје корисникот 
остварува здравствена заштита. 

10. Здравствена заштита со плаќање на разлика 
во цените на здравствените услуги 

Член 75 
Корисниците можат да остваруваат здравствена 

заштита надвор од подрачјето на Заедницата неза-
висно од условите и начинот утврдени со член 58 
од Законот за здравствена заштита до колку ја пла-
тат разликата во цената на здравствените услуги. 

Член 76 
Ако корисникот (определени видови на здрав-

ствени услуги не сака да остварува во здравствена 
организација во која според Законот за здравствена 
заштита и самоуправните акти на Заедницата треба 
да ги остварува на негово барање избраниот лекар 
или Лекарската комисија на Заедницата, ќ е му одо-
бри тие да ги остварува во здравствена организација, 
која сам ќ е ја определи, под услов да ја плати раз-
ликата во цената на тие здравствени услуги од 
здравствената организација во која треба да ги ост-
варува и здравствената организација во која ги ост-
варувал, како и без право на патни и дневни тро-
шоци. 

Во случаите од став 1 на овој член, избраниот 
лекар ќ е издаде упат на корисникот да може да 
остварува определени видови здравствени услуги во 
здравствена организација, која сам ја определил, со 
тоа што од корисникот ќ е прибави писмена изјава, 
со два примерока, со која истиот ќе се обврзе да ја 
плати разликата во цената на здравствените услуги 
и нема да бара патни и дневни трошоци, кон упа-
тот се прилага и потврда од Стручната служба на 
Заедницата за височината на цените на здравствени-
те услуги со кои може д а се задолжи Заедницата. 

Изјавата и потврдата од став 2 н а овој член се 
прилагаат кон упатот и се негов сопствен дел. 
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11. Здравствена заштита во странство 

Член. 77 
Корисниците остваруваат здравствена заштита и 

надвор од земјата (во странство) под услови и на 
начин утврдени со самоуправната спогодба предвиде-
на со член 60 од Законот за здравствена заштита. 

IV. ОЦЕНУВАЊЕ НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ 

Член 78 
Во оценување на привремена спреченост за ра-

бота поради болест, повреда, медицинско испитува-
ње за доброволно давање на (крв, ткиво и органи и 
негување на болен член на семејството, неопходно 
придружување на болно лице упатено на преглед при 
лекување во други-места, изолираност заради спре-
чување на зараза, отсуство поради бременост и по-
родување во постапка за остварување право на надо-
месток на личен доход, учествуваат: 

1. лекарот од член 12 од овој правилник, 
2. лекарска комисија, 
3. комисија на лекари — вештаци. 
На корисниците — работници во работните ор-

ганизации во кои постои здравствена организација 
или 'определена здравствена единица, работната спо-
собност ја цени лекарот од здравствената организа-
ција, односно единица, ако корисникот во смисла на 
член 12 од овој правилник извршил слободен избор 
на лекар од оваа здравствена организација, односно 
единица, освен ако е во прашање лекар — гинеколог. 

Оценка за работната способност на корисниците 
за првите 30 дена дава лекарот од точка 1 а над 
31-от ден лекарската комисија од точка 2 став 1 од 
овој член. Нивната оценка е задолжителна за сите 
ако не се побива со приговор. 

Корисникот — работник, работната организација 
и приватниот работодавач, имаат право на приго-
вор во рок од 3 дена против оценката на лекарот 
до лекарската комисија, а против оценката на ле-
карската комисија до комисијата на лекари — веш-
таци. Приговорот на оценката н а привремена спре-
ченост за работа, ако е благовремен и допуштен, го 
одлага извршувањето на порано дадената оценка од 
лекарот односно лекарската комисија. Лекарската 
комисија и комисијата на лекари — вештаци се 
должни оценката доволно да ја образложат и по-
јаснат. 

Оценката по приговорот се дава најдоцна во 
рок од 5 дена по приемот на приговорот. 

Член 79 
При оценување на работната способност, лека-

рот односно лекарската комисија треба да се рако-
водат особено од следниве начела: 

— современите достигнувања на медицинската 
наука, 

— оценката за здравствената и работната спо-
собност на корисникот да се засновува на објектив-
н и и реални факти кои се потврдуваат од непосред-
ниот преглед и потребната медицинска документа-
ција, 

— спроведување на потребни истражувања како 
предуслов за квалитетно и ефикасно лекување и об-
јективна оценка на работната способност, 

— почитување на достоинството на личноста и 
другите морални норми на социјалистичкиот хума-
низам, и 

— општествена и стручна контрола над работата 
на оценувањето на работната способност. 

Член 80 
На корисникот — работник, за време кога се 

наоѓа надвор од подрачјето на Заедницата, односно 
избраната здравствена организација, отсуство од ра-
бота поради привремена неспособност за работа мо-
же да одобри овластен лекар од здравствената ор-
ганизација на тоа подрачје и тоа само во случај на 
неопходна потреба и најмногу до 30 дена. Во таков 
случај корисникот е должен веднаш а најдоцна во 
рок од 5 дена да ја извести својата работна органи-

зација за одобреното отсуство од работа поради 
привремена неспособност за работа. Ако корисни-
кот е сместен во стационарна здравствена организа-
ција, должен е во истиот рок да ја извести својата 
работна организација, ако тоа му го овозможува 
неговата здравствена состојба, односно стационар-
ната здравствена организација, која корисникот го 
примила на лекување, ако тој не е во состојба ' са-
миот да се јави на својата работна организација. 

Работната организација на корисникот односно 
приватниот работодавач, имаат право да бараат од 
лекарската комисија на Заедницата, да се утврди 
дека не постоеле индикации според медицинските 
критериуми' за привремена неспособност за работа 
на корисникот во времето на одобреното отсуство 
од работа од став 1 на овој член. Ако работната 
организација и приватниот работодавач не побараат 
од лекарската комисија преоценување на одобреното 
отсуство од работа кое го одобрил лекар, од друга 
здравствена организација, должни се на корисникот 
за истото да му исплатат надоместок на личен доход. 

Под условите од став 2 на овој член и корисни-
кот има право да бара оценување на неговата ра-
ботна способност поради привремена неспособност 
за работа, ако на негово барање лекарот од друга 
здравствена организација не одобрил отсуство од 
работа а корисникот отсуствува од работа. 

Оценката на лекарската комисија од став 1 и 2 
од овој член по приговорот е конечна. . 

Член 81 
Кога лекарот од член 79 од овој Правилник 

ќе утврди дека корисникот е неспособен за работа 
поради болест и други причини на привремена спре-
ченост за работа го утврдува и денот на настанува-
ње на таа неспособност. 

При утврдување на неспособноста за работа се 
определува и денот кога корисникот треба да се ја-
ви на контролен преглед. Пред истекот на 30 дена 
на привремената неспособност за работа, лекарот е 
должен медицински да го обработи случајот и ко-
рисникот да го упати на надлежната лекарска коми-
сија поради оцена на работната способност преку 
30 дена, освен ако корисникот се наоѓа на болничко 
лекување. 

Во исклучително оправдани случаи привремена 
неспособност за работа за изминатиот период на ба-
рање од корисникот, работната организација и при-
ватниот работодавател, може да се оценува и ре-
троактивно од лекарската комисија, односно коми-
сијата на лекари — вештаци на Заедницата, има јќи 
ги предвид сите околности за здравствена состојба 
на корисникот во тој период и терапијата која ја 
примал. 

Член 82 
Ако избраниот лекар оцени дека ка ј корисни-

кот постои потреба привремената спреченост за ра-
бота да трае подолго од 30 дена, должен е да го 
упати на лекарската комисија за натамошна оцена 
на работната способност. „ 

Член 83 
Лекарот кој го следи движењето на болеста на 

корисникот за време на неговата привремена неспо-
собност за работа, должен е да го упати на лекар-
ска комисија поради оценка на работната способ-
ност, покрај случаите од член 81 сТав 2 од овој пра-
вилник, уште и во следниве случаи: 

1. Кога ќе настапи привремена неспособност за 
работа, истото заболување во рок од 30 дена по, 
заклучување на претходната привремена неспособ-
ност за работа: ' 

— ако претходната привремена неспособност за 
работа траела 30 и повеќе дена; 

— кога збирот на деновите на привремената не-
способност за работа изнесува 30 дена, ако прет-
ходната неспособност била пократка од 30 дена, а 
прекинот не траел повеќе од 30 дена. 

2. кога е привремено спречен за работа без пре-
кин од 30 дена од различни заболувања (дијагнози); 
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3. кога е привремено неспособен за работа пре-
ку 30 дена со скратено работно време. 

Член 84. 
По отпуштање на корисникот од болничко леку-

вање, неговата работна способност ја ценат: 
1. лекарот, ако од денот на настапување на при-

времената неспособност за работа поминало помал-
ку од 30 дена; 

2. лекарската комисија, ако Од денот на наста-
нување на привремената неспособност за работа по-
минало повеќе од 30 дена. 

Член 85 
Лекарот кој го следи движењето на болеста на 

корисникот за време на привремената неспособност 
за работа може истата да ја прекине и пред истекот 
на рокот утврден од лекарската комисија, ако спо-
ред негова оценка ка ј корисникот настапила способ-
ност за работа, на која корисникот може да приго-
вори до лекарската комисија. 

Член 86 
Корисникот кој поради инвалидност и преоста-

натата работна способност е определен да работи со 
скратено работно време од најмалку половина од 
полното работно време како и корисник кој поради 
инвалидност и преостанатата работна способност е 
определен да работи на друга соодветна работа со 
полно работно време за заболувањата од кои најчес-
то настанала инвалидност, лекарот може да му утвр-
ди привремена неспособност за работа само поради 
влошување на состојбата од која е настанала инва-
лидноста и тоа по претходно прибавено мислење од 
лекарската комисија. 

Мислењето на лекарската комисија е задолжи-
телно за лекарот. 

Член 87 
Кога корисникот за време на привремената не-

способност за работа поради болест, повреда и про-
фесионално заболување е ставен во притвор или 
истражен затвор, спреченоста за работа ја оценува 
лекарот односно лекарската комисија врз основа на 
извештајот од лекарот ко ј им пружа здравствена 
заштита во притворот односно истражниот затвор. 

Член 88 
За време на привремената неспособност за ра-

бота утврдена од лекар, односно лекарска комисија, 
корисникот е должен лекувањето и боледувањето 
правилно да ги користи и да постапува по упатство-
то на лекарот, а лекарот е должен на соодветен на-
чин да го следи текот на лекувањето и боледување-
то со повремено посетување на корисникот или на 
друг начин предвиден со договор меѓу Заедницата 
и здравствената организација на која припаѓа - ле-
карот. 

Член 89 
Заедницата и работната организација на корис-

никот можат да вршат увид и контрола на користе-
ње на боледувањето и при тоа ако се утврди дека 
корисникот неправилно го користи лекувањето и бо-
ледувањето па со тоа го спречува побрзото оздра-
вување против корисникот ќе преземат мерки утвр-
дени со член 45 од Законот за здравствена заштита. 

Член 90 
Лекарската комисија и комисијата на лекари — 

вештаци должни се да го следат движењето на при-
времената неспособност и спреченост за работа и 
причините на нивното настанување на подрачјето на 
Заедницата, да укажуваат на определени негативни 
појави од корисниците при користење на привреме-
ната неспособност односно спреченост за работа и 
нивните работни организации како и од лекарите и 
со тоа да ги запознаваат здравствените организации, 
како и да вршат повремено увид во работата на ле-
карите што вршат оценување на работната способ-
ност, особено во диспанзерите на медицина на тру-
дот заради усогласување на критериумите за оцена 
на работната способност. 

V. З Д РАБОТЕНА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ПРОМЕ-
НА НА МЕСТОТО НА ПРЕСТОЈУВАЊЕТО ВО ТЕ-

КОТ НА ТРАЕЊЕТО НА ПРИВРЕМЕНАТА 
НЕСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА 

- Ч л е н 91 
На корисник — работник за време на привреме-

ната неспособност за работа поради болест, повреда 
и професионално заболување кое ќ е трае подолго од 
10 дена, на негово барање може да му се одобри 
промена на местото на престојувањето заради обез-
бедување на заеднички живот со неговото семејство, 
ако може да се очекува поуспешно лекување, нега 
и рехабилитација и ако не е потребно болничко ле-
кување. 

Промената на местото на престојувањето од став 
1 на овој член ја одобрува избраниот лекар, а над 
30 дена лекарската комисија. 

. Член 92 
При одобрување на промената на местото на 

престојувањето н а корисникот, особено треба да се 
цени постоење на следните услови: 

- семејниот живот и станбените услови на ко-
рисникот да му обезбедуваат подобри услови на не-
га, исхрана, лекување и рехабилитација, а со тоа и 
побрзо и поефикасно оспособување на работа; 

- постоење на здравствена организација во мес-
тото која може да обезбеди потребно лекување и не-
га, има јќи ја предвид оддалеченоста од местото на 
престојување до најблиската здравствена организаци-
ја и лекарот; 

- според природата и тежината на заболување-
то да може да користи здравствена заштита од спе-
цијализирана здравствена организација; 

- ако било потребно, да е спроведено нужно ле-
кување и терапија како и други медицински мерки 
пред да се одобри промена на местото на престо-
јот; 

- во местото да постои лекар кој може да спро-
веде потребно лекување и терапија по упатството 
на лекарот и лекарската комисија, која ја одобрила 
промената на местото на престојувањето. 

Член 93 
Н а корисникот на ко ј му е одобрена промена 

на местото на престојувањето не му припаѓа посебен 
надоместок за престојување во тоа место ниту на-
доместок на патните трошоци: 

Член 94 
Корисникот кој за време на привремената неспо-

собност за работа ќ е го промени местото на престо-
јувањето без согласност на лекарот, односно лекар-
ската комисија во смисла на чл. 91 и 92 од овој 
правилник, не му припаѓа надоместок на личен до-
ход на товар на средствата на Заедницата од денот 
на промената на местото на престојување, ако ле-
карот односно лекарската комисија не дадат допол-
нително одобрение. 

Член 95 
За време на одобрената промена на 'местото на 

престојувањето на корисникот му се обезбедува 
здравствена заштита под еднакви услови на начин 
и во постапка кои се применуваат на корисниците на 
подрачјето на заедниците според местото на престо-
јувањето. 

Член 96 
Во постапката за промена на местото на престо-

јувањето ќе се применуваат одредбите на член 78 
став 4 и 5 од овој правилник. 

VI. НЕГА И ПРИДРУЖБА НА БОЛЕН ЧЛЕН 
НА ПОТЕСНОТО СЕМЕЈСТВО 

Член 97 
Отсуството од работа по основа на спреченост 

за работа поради нега на болен член од потесното 
семејство на корисникот се одобрува кс?га е нужна 
туѓа помош и нега на болниот член од потесното се-
мејство на ко ј со оглед на видот и тежината на за-
болувањето или кога со пружање на туѓа помош и 
нега значително ќе се забрза оздравувањето. 
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Спреченоста за работа поради нега на болен 
член од потесното семејство на корисникот ја цени 
лекарот кој го лекува болниот, односно лекарската 
комисија според должината на траењето на спрече-
носта за работа и начинот на одобрувањето утврде-
ни со Статутот на Заедницата. 

Член 98 
Спреченоста за работа поради нега на болен 

член на потесното семејство се одобрува под усло-
ви утврдени со Статутот на Заедницата. 

Член 99 
Спреченост за работа поради придружување на 

член од потесно семејство на корисникот се одоб-
рува кога болниот член на потесното семејство тре-
ба да патува поради остварување на здравствена заш-
тита надвор од подрачјето на Заедницата, а под 
условите и на начинот утврдени со Статутот на За-
едницата. 

Во поглед на посебните услови за одобрување 
придружување на членот на потесното семејство на 
корисникот при патувањето поради остварување на 
здравствена заштита надвор од -подрачјето на За-
едницата, сс применуваат соодветните одредби од 
Статутот на Заедницата кои се однесуваат на нега 
на болен член од потесното семејство на корис-
никот. 

VII. ПАРИЧНИ НАДОМЕСТОЦИ 
1. Надоместок на личен доход 

Член 100 
Правото на надоместок на личен доход корисни-

кот го остварува од Заедницата врз основа на: 
— потврда за спреченост од работа (дознака) по 

пропишан образец, издаден од надлежниот лекар од 
член 78 и 80 од овој правилник, 

— оцена и мислење на лекарската комисија, од-
носно комисијата на лекари — вештаци (член 78), 

— потврда од работната организација за работа 
со скратено работно време, 

— потврда за висината н а ' остварениот личен 
доход кој служи за утврдување на основицата од ко-
ја се пресметува надоместокот на личниот доход. 

Член 101 
Исплата на надоместокот на личниот до^сод што 

паѓа на товар на средствата на Заедницата ја врши 
Стручната служба на Заедницата во готови пари 
или со чек преку пошта на адреса на корисникот, 
односно со чек преку благајникот на ОЗТ во која е 
вработен корисникот. 

Заедницата, исплатата на надоместокот на лич-
ниот доход од став 1 на овој член може да ја пре-
несе на работните организации врз основа на Само-
управна спогодба. 

Член 102 
Правото на надоместок на личниот доход ста-

сува за исплата последниот ден во месецот за ко ј 
се врши исплатата. 

2. Надоместок на трошоците за превоз 
и на, дневните трошоци 

Член 103 
Надоместокот на трошоците за превоз се испла-

тува во височина на цената на возната карта и оп-
ределениот вид и класа на превозното средство, а на-
доместокот на дневните трошоци во висина на днев-
ните трошоци утврдени со одлука на Собранието на 
Заедницата и во зависност од времето поминато на 
пат. 

Надоместокот на дневните трошоци за подрачје-
то на Заедницата може да се утврди и во паушален 
износ со одлука на Собранието на Заедницата. 

Надоместокот на трошоците за превоз и диев.: 
ките трошоци се исплатуваат на патен налог што го 
издава избраниот лекар со упатот за остварување 
здравствена заштита во друго место. 

Надоместоците од став, 1 на овој член стасуваат 
за исплата првиот нареден ден по завршеното па-
тување. 

3. Надоместок на трошоците за закоп 
и посмртна помош 

Член 104 
Надоместоците на трошоците за закоп и посмртна 

помош Заедницата ги исплатува врз основа на: 
— изводот од матичната книга на умрените за 

умрениот корисник, 
— здравствена книшка или друѓа исправа на 

умрениот корисник од ко ј се изведува правото' на 
трошоците за закоп и посмртна помош, 

— изјава на подносителот на барањето дека из-
вршил односно дека ќе изврши закоп на умрениот 
корисник, 

— здравствената книшка или други докази , на 
членот на семејството на умрениот корисник кој по-
лага право на посмртна помош, 

— потврда од дипломатско конзуларното прет-
ставништво на СФРЈ во странство за височината на 
најнужните трошоци за закоп во местото на смртта 
на корисникот во странство. 

Член 105 
Надоместоците на трошоците за закоп и посмрт-

на помош стасуваат за исплата наредниот ден по 
смртта на умрениот корисник. 
VIII . ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЧЕСНИЦИТЕ 

ВО НОВ И ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ 
Член 106 

На корисниците — учесници во НОВ и воените 
инвалиди им се обезбедуваат поповолни услови при 
користење на здравствена заштита. 

1 Како корисници од став 1 на овој член се сме-
таат: 

— учесниците во НОВ и учесниците во Народ-
ноослободителното движење во егејскиот дел на Ма-
кедонија изедначени со учесниците во НОВ, 

— учесниците во Шпанската народнодемократска 
и револуционерна граѓанска војна 1936—1939 год., 

— воените инвалиди, 
— носителите на „Партизанска споменица 1941", 
— носителите на „Орден Народен херој", 
— членовите на семејствата на загинатите борци 

од НОВ и умрените воени инвалиди, 
— (родителите на паднатите и умрените борци), 
— цивилните инвалиди од војната. 

Член 107 
На корисниците од член 106 од овој правилник, 

им се обезбедуваат поповолни услови при користење 
на здравствена заштита и тоа: 

1. остварување на здравствена заштита во по-
себни организациони единици (амбуланти) за учесни-
ци во НОВ и воени инвалиди; 

2. прием на преглед и други здравствени услуги 
во сите други организациони единици, без чекање 
и претходно закажување, освен на итните случаи, 
ако нема услови за основање на посебни амбуланти; 

3. систематски прегледи според програма; 
4. превентивна и патронажна здравствена заш-

тита според програма; 
5. домашно лекување, нега и рехабилитација по 

потреба; 
6. организирано сместување во соодветни здрав-

ствени организации заради испитување и лекување; 
7. лекување со рехабилитација во здравствени 

организации за медицинска рехабилитација, освен 
во здравствените организации каде се применува при-
родниот фактор на подрачјето на Заедницата и над-
вор од неа; 

8. други видови на здравствена заштита во сог-
ласност со самоуправните општи акти на Заедницата. 

Член 108 
Својството, на корисникот од член 106 на овој 

правилник се утврдува со посебна исправа или со 
запишување на тоа својство во неговата здравствена 
книшка. 

Член 109 
Медицинскиот центар Струмица, со своите само-

управни општи акти со кои се регулира начинот и 
постапката на остварување на здравствена заштита 
ќе ги утврди поповолните услови при користење на 
здравствена заштита на корисниците рд член 106 од 
овој правилник. 
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IX. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член НО 
Во постапката за остварување на правата од 

здравствена заштита се применува Законот за општа 
управна постапка, ако со Законот за здравствена 
заштита не е поинаку определено, како си Статутот 
на Заедницата. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 111 

Со денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник престанува да важи Правилникот за условите 
и начинот на остварување правата од здравственото 
осигурување, бр. 02-491/1 од 30 март 1973 година. 

Член 112 " 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Бр. 02-915/1 

4 октомври 1985 година Претседател, 
Струмица Туше Гошев, с. р. 

306. 
Врз основа на член 54 од Законот за здравствена 

заштита („Службен весник на СРМ" бр. 10/83), Собра-
нието на Општинската СИЗ за здравствена заштита 
— Струмица, на заедничка седница на сите три со-
бори, одржана на 12 април 1985 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОСТАВОТ, НАДЛЕЖНОСТА И НАЧИНОТ НА 

РАБОТАТА НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 
Член 1 

Со овој правилник се уредува составот, надлеж-
носта и начинот на работата на Лекарската комиси-
ја и Комисијата на лекари — вештаци при давање 
оценка и мислење за остварување на правата од 
здравствената заштита. 

Член 2 
Заради оценка на привремена спреченост за ра-

бота и за остварување на другите права од здрав-
ствената заштита на корисниците, во Општинската 
СИЗ за здравствена заштита — Струмица, се форми-
раат Лекарската комисија и Комисијата на лекари — 
вештаци, како второстепен стручен орган. 

1. Лекарска комисија 
Член 3 

Лекарската комисија е стручен орган на Општин-
ската СИЗ за здравствена заштита — Струмица (во 
понатамошниот текст: Заедницата), за давање оцен-
ка и мислење на привремената спреченост за работа 
и остварување на другите права од здравствената 
заштита на корисниците во случаите предвидени со 
закон, Статутот на Заедницата и другите општи 
акти донесени врз основа на Законот и Статутот. 

Лекарската комисија работи при Стручната служ-
ба на Општинската СИЗ за здравствена заштита — 
Струмица. 

Член 4 
Лекарската комисија се состои од претседател, 

два члена и нивни заменици. 
Претседателот и членовите на Лекарската коми-

сија и нивните заменици ги именува Собранието на 
Заедницата. 

Комисијата се именз/ва за време од 4 години. 
За членови на Лекарската комисија и нивни за-

меници можат да се именуваат лекари — специја-
листи кои имаат најмалку з години работно искуство 
како лекари — специјалисти. 

Комисијата има секретар кој ги врши стручно-
административните и правните работи на Комисијата. 

Секретарот на Комисијата е работник на Струч-
ната служба на Заедницата. 

Член 5 
Лекарската комисија дава оценка и мислење за 

работната способност, здравствената состојба и дру-
го врз основа на стручна медицинска документација 
и непосреден преглед на осигурените лица и тоа: 

1. дава оценка и мислење за работната способ-
ност на Осигурениците — работници, кои ќе бидат 

упатени од лекарот — поединец по навршувањето 
30 дена непрекинато боледување, како и за нега на 
болен член од потесното семејство; 

2. дава оценка и мислење за работната способ-
ност на работници на привремена работа во стран-
ство (странски осигуреници) кога престојуваат на 
подрачјето на Заедницата (годишни одмори), а кои 
ќе бидат упатени до Комисијата од лекарот — по-
единец за оценување на работната способност и на 
истите им одобрува боледување од првиот ден на 
спреченост за работа до 30 дена и преку 30 дена; 

3. врши прегледи и дава оценка и мислење за 
здравствената состојба на осигурените лица што 
заминуваат на работа во странство (деташирани ра-
ботници), како и на осигурените лица кога замину-
ваат на привремен престој во странство (годишни 
одмори, службен пат и др.); 

4. дава оценка по приговорот од осигуреното 
лице против оценката на лекарот — поединец; 

5. дава оценка за работната способност на оси-
гуреникот — работник, кога за тоа ќ е побара Струч-
ната служба на Заедницата, работната организација 
или приватниот работодавач; 

6. ја цени оправданоста од изработка на нови 
забни и други протези, ортопедски и други помага-
ла и санитарни справи, пред истекот на рокот за 
нивното траење определени со посебни ' прописи; 

7. дава оценка по барање на Стручната служба 
или осигуреното лице за надоместок на направените 
трошоци во врска со лекувањето, патните и днев-
ните трошоци на осигурените лица; 

8. дава согласност по барање на лекарот — по-
единец, за упатување осигурени лица на лекување 
надвор од подрачјето на Заедницата, во други здрав-
ствени работни организации во Републиката; 

9. врши и други работи до колку и се стават во 
надлежност од страна на Собранието на Заедницата, 
а во согласност со законските прописи. 

2. Комисија на лекари — вештаци 
Член 6 

Комисијата на лекари — вештаци е стручен ор-
ган на Заедницата ко ја : 

1. дава оценка кога осигуреникот изјави приго-
вор на оценката и мислервето на Лекарската комиси-
ја, односно на фактичката ; 

2. ја испитува по повод ревизија правилноста на 
оценката што како конечна ја дава Лекарската ко-
мисија и дава своја оценка; 

3. по претходно прибавено мислење од соод-
ветната клиника при Медицинскиот факултет — 
Скопје, може да даде одобрение за лекување на оси-
гурените лица надвор од територијата на СРМ; 

4. по потреба дава одобрение за продолжено ле-
кување и рехабилитација на осигурените лица од 
кардиоваскуларни заболувања во Центарот за пре-
венција и лекување на кардиоваскуларни заболу-
вања; 

5. врши стручен надзор над правилното леку 
вање на осигурените лица во здравствените работни 
организации (терапија, боледување, упатување за ле-
кување во други места, водење и регистрирање на 
правилна стручна евиденција и др.); 

6. врши и други работи што ќе и се стават во 
надлежност од Собранието на Заедницата во соглас-
ност со позитивните законски прописи. 

Член 7 
Комисијата на лекари — вештаци се состои од 

претседател и 2 члена лекари — специјалисти од 
определени области на медицината и тројца нивни 
заменици. 

Претседателот и членовите на комисијата како 
и нивните заменици ги именува Собранието на За-
едницата од редот на лекарите специјалисти кои 
имаат најмалку 5 години работно искуство како ле-
кари — специјалисти. 

Комисијата се именува за виеме од 4 години. 
Комисијата има секретар ко ј ги врши стручно 

административните и правните работи на Комисијата. 
Секретарот е работник на Стручната служба на 

Заедницата. 
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РАБОТА НА КОМИСИИТЕ 
Член 8 

Со работата на Лекарската комисија и Комиси-
јата на лекари — вештаци, раководи претседателот 
на Комисијата. 

Лекарската комисија и Комисијата на лекари — 
вештаци (во натамошниот текст: комисиите) во сво-
јата работа се придржуваат на одредбите на Зако-
нот за здравствена заштита, Статутот и другите оп-
шти акти на Заедницата, како и другите прописи и 
упатства во врска со остварувањето на здравствена-
та заштита. 

Член 9 
Своите наоди, оценки и мислења комисиите 

ги даваат кога работат во полн состав. 
Наодот, оценката и мислењето од претходниот 

став Комисијата го дава со мнозинство гласови на 
членовите на комисијата. Одделен член на Комиси-
јата може да го издвои своето мислење со тоа што 
е должен истото писмено да го образложи. 

Член 10 
Лекарската комисија дава оценка и мислење за 

работната способност или за здравствената состојба 
на осигурениците врз основа на стручно медицин-
ска документација. 

Лекарската комисија е должна пред да дава 
оценка и мислење за работната способност на ко-
рисникот да изврши непосреден преглед на корис-
никот и тоа: 

1. кога ќе го упати лекарот што го лекува ко-
рисникот (во натамошниот текст: лекар поединец) 
по навршувањето 30 дена непрекинато боледување; 

2. за кого лекарски преглед ќе побара Стручна-
та служба или работната организација односно при-
ватниот работодавач; 

3. кој ќе вложи приговор против оценката на 
лекарот — поединец за постоење на штетни деј-
ствија на околностите поради кои му е запрена ис-
платата на надоместокот на личниот доход. 

Непосреден лекарски преглед на корисникот, Ле-
карската комисија врши по правило и кога треба да 
ја оцени оправданоста за изработката на нови забни 
и други протези, ортопедски и други помагала и са-
нитарни справи пред истекот на рокот за нивното 
траење определен со посебни прописи донесени врз 
основа на Статутот на Заедницата, како и кога ле-
карскиот преглед на корисниците од страна на Ле-
карската комисија е предвиден со Правилникот за 
начинот на остварувањето на здравствената заштита 
на корисниците. 

Лекарската комисија може и во други случаи 
да го повика корисникот на лекарски преглед, ако 
смета дека е тоа потребно за давање правилна 
оценка и мислење. 

Лекарската комисија е должна корисникот да го 
повика на лекарски преглед ако тој бара таков 
преглед. 

Член 11 
Во случаите од член 10 став 2 под точка 1 од 

овој правилник, лекарот — поединец е должен за ко-
рисникот кој ќ е го упати на преглед на Лекарската 
комисија да ги достави сите податоци потребни за 
давање на наод и оценка (денот на почетокот на бо-
ледувањето), дијагнозата во ш и ф р а заснована на 
анамнестичките, клиничките, лабораториските и дру-
гите прегледи, терапијата која на корисникот му е 
дадена и резултатите од истите, како и мислење за 
работната способност. 

Ако Лекарската комисија смета дека медицин-
ската документација од претходниот став не е до-
волна за давање оценка и мислење, ќ е определи без 
одлагање која дополнителна медицинска обработка 
лекарот е должен да ја изврши до колку таквата 
дополнителна обработка Лекарската комисија сама 
не ја обезбеди на друг начин. 

При давањето на оценката за работната способ-
ност на корисникот ко ј подолго време е на боледу-
вање, Лекарската комисија по правило ќ е ја кон-
султира инвалидската комисија, а по потреба и дру-
ги стручни и социјални работници чие мислење мо-
же да придонесе за правилна оценка на работната 
способност на корисникот. 

Член 12 
Комисијата на лекари вештаци е должна да из-

врши непосреден лекарски преглед на корисникот 
кога тој ќе стави приговор на оценката на лекарска-
та комисија (член 10 од овој правилник), како и ко-
га таков преглед е предвиден со Правилникот за на-
чинот на остварувањето на здравствената заштита 
на Заедницата. 

Комисијата на вештаци — лекари е должна да 
изврши непосреден лекарски преглед на корисни-
кот, ако во врска со оценката на лекарската коми-
сија за работната способност на корисникот, работ-
ната организација на корисникот односно Стручната 
служба со писмено барање за ревизија укаже на 
веројатноста дека таквата оценка е неправилна. 

Барањето за ревизија од став 2 од овој член се 
поднесува непосредно до Комисијата на вештаци — 
лекари со наведување на причините односно окол-
поетите поради кои може да се смета за веројатно 
дека Лекарската комисија дала неправилна оценка. 

Член 13 
Оценката и мислењето на Комисијата на лекари 

— вештаци е конечна. 
Против оценката на Лекарската комисија, корис-

никот има право на приговор во рок од 3 дена од 
денот на соопштувањето на оценката до Комисијата 
на лекари — вештаци. 

Член 14 
Во жалбената постапка кога се решава за право 

на парични надоместоци и помош од одредбите 
на Статутот на Заедницата, задолжително ќ е се при-
бавува оценка и мислење од Комисијата на вештаци 
— лекари, до колку таква оценка не е дадена во 
првостепената постапка. 

Член 15 
Оценката на работната способност според член 

10 и 11 од овој правилник, Лекарската комисија од-
носно Комисијата на лекари — вештаци е должна, 
во писмена форма, да ја соопшти на корисникот не-
посредно по извршениот преглед и забележи во 
здравствената легитимација на истиот. 

За оценката од претходниот став Лекарската ко-
мисија односно комисијата на лекари — вештаци, го 
известува писмено лекарот, Стручната служба на За-
едницата и работната организација на корисникот 
во која тој е вработен, како и Лекарската комисија 
против чија оценка е изјавен приговорот. 

Член 16 
Лекарската комисија, односно комисијата на веш-

таци — лекари е должна да води дневник за рабо-
тата во кој внесува бројни податоци за работата 
како и евиденцијата на наодот, оценките и мисле-
њата за корисникот во поодделни случаи утврдени 
со овој правилник и другите општи акти на Заед-
ницата. 

Комисиите од претходниот став се должни на 
погоден начин со основање на досиеја, картотека и 
слично да водат стручна документација и наодите 
врз основа на кои во поодделни случаи дале своја 
оценка и мислење. 

Член 17 
Претседателот на Лекарската комисија, односно 

Комисијата на вештаци — лекари е должен повре-
мено да поднесува извештај на Собранието на Заед-
ницата за работата на Комисијата по сите прашања 
и појави во врска со оценката на работната способ-
ност на корисниците, како и за другите проблеми, 
забележани во извршувањето на задачите на коми-
сијата. 

Член 18 
Со влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за формирање, соста-
вот и работата на лекарските комисии („Службен 
весник на СРМ" бр. 42/72). 

Член 19 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на неговото донесување и истиот ќе се 
објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 02-445/1 
14 април 1985 година Претседател, 

Струмица Туше Гошев, с. р. 
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Согласно Одлуката бр. 02-54 од 15 ноември 1985 
година и член 54 од Статутот, ИДОЗТ „Макмонтажа ' 
— СкопЈе 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор на индивидуален работоводен орган — 
директор на И Д О З Т „МАКМОНТАЖА" - СКОПЈЕ 

П о к р а ј општите услови предвидени со Законот 
за работни односи, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат следните посебни услови: 

— да има завршено средна, виша или висока 
стручна подготовка (технички смер); 

— да има организаторски и основачки способ-
ности; 

— да има работно искуство во струката ; 
— да е морално-политички подобен за вршење 

на ф у н к ц и ј а т а директор ; 
— да не постојат пречки по член 511 од Зако-

нот за здружениот труд. 
Кон молбата кандидатите треба да достават : 
— диплома за з авршено соодветно о б р а з о в а н и е ; 
— уверение дека не постојат пречки по член 511 

од Законот за здружениот труд. 
Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето. 
Молбите се доставуваат до ДОЗТ „ М а к м о н т а ж а " 

- Скопје, ул. „Горѓе Андрејевиќ" Кун" бр. 1 — 
Скопје. (454) 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Врз основа на член 95 од Законот за редовните 

судови („Службен весник на СРМ" бр. 17/79 и 6/82), 
собранијата на општините Карпош и Ц е н т а р обја-
вуваат дека ќе извршат избор на еден судија на 
Општинскиот суд Скопје I — Скопје. 

Кандидатите за избор на судија треба да ги ис-
полнуваат следните услови: 

— да се држав јани на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија ; 

— да се дипломирани правници со потребно ис-
куство и стручно з н а е њ е , 

— да имаат положено правосуден испит и 
— да поседуваат морално-политички квалитети 

за вршење на судската ф у н к ц и ј а . 
Заинтересираните кандидати пријавите со потреб-

ните документи треба да ги достават до Комисијата 
Јѕа. п р а ш а њ а на изборите и именувањата на Собра-
нието на општината К а р п о ш во рок од 15 дена, 
сметано од денот на објавувањето н а соопштението. 
„ ( 4 5 5 ) 

СОДРЖИНА 

' 6 0 3 / 

104̂  

Страна 

Одлука за определување заштитни цени 
за компирот од родот 1986 година — — 921 
Н а р е д б а за изменување на Н а р е д б а т а за 
пропишување н а потсметки на уплатните 
сметки, к а к о и за утврдување на збирни 
стапки за уплатување на придонесите од 
личниот доход на работниците и од до-
ходот — — — — — — — — — 921 

Републички ф о н д за кредитирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно 

развиените краишта 

/605/ Одлука за распределба и користење на 
средствата на Републичкиот ф о н д за кре-
дитирање на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените к р а и ш т а од 
остварената к а м а т а за неискористените 
средства на ф о н д о т во 1984 година - 923 

/606.Ј Одлука на Уставниот суд на Македонија , 
У. бр. 101/85 од 2 октомври 1985 година 923 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51 Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

Одлука на Уставниот суд на Македонија , 
(У. бр. 89/85 ОД 3 октомври 1985 година 924 
Одлука на Уставниот суд на Македонија , 
У. бр. 42/84 од 10 октомври 1985 година 925 
Одлука на Уставниот суд на Македонија , 
У. бр. 102/85 од 10 октомври 1985 година 926 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 
Одлука за измена на Одлуката за висина-
та на придонесот за насоченото образова-
ние , бр. 09-28/2 - - — - — - - 927 
Одлука за измена на Одлуката за виси-
ната на придонесот за насоченото образо-
вание, бр. 10-64/2 — — — — — — 927 
Одлука за и з м е н а на Одлуката за висина-
та на придонесот з а насоченото образова-
ние, бр. 11-25/2 - — - - - — - 927 
Одлука з а измена на Одлуката за висина-
та н а придонесот за насоченото образова-
ние, бр. 12-40/2 — — — — — — — 928 
Одлука за измена на Одлуката за висина-
та на придонесот за насоченото образова-
ние, бр. 13-55/2 — — — — — — — 928 
'Одлука за измена на Одлуката за виси-
ната на придонесот за насоченото образо-
вание, бр. 14-22/2 — — — — — — 928 
'Одлука за измена на Одлуката за висина-
та на придонесот за насоченото образова-
ние, бр. 15-63/2 - - - - - - - 928 
Одлука з а измена на Одлуката за висина-
та на придонесот за насоченото образова-
ние, бр. 16-35/2 — — — — — — — 928 
Одлука за и з м е н а на Одлуката за висина-
та на придонесот з а насоченото образова-
ние, бр. 17-520/3 - - - - - - - 928 
Одлука за измена на Одлуката за утврду-
вање на стапките н а придонесите на Ре-
публичката заедница на културата за 1985 
година — — — — — . — — — — 929 
Самоуправна спогодба за утврдување ви-
сината на на јнискиот износ на надоместо-
кот за сместено лице во друго семејство 929 
Самоуправна спогодба за изменување на 
Самоуправната спогодба за висината на 
посто јаната п а р и ч н а п о м о ш на корисни-
ците на социјална з а ш т и т а — — — — 929 
Спогодба за изменување на Спогодбата з а 
висината на цените на услугите на орга-
низациите на з д р у ж е н труд од областа на 
социјалната з а ш т и т а — — — — — 930 
ГОСТИВАР 
Одлука за утврдување висината на стап-
ката на придонесот за здравствена зашти-
та на работниците — — — — — " — 931 
Р А Д О В И Ш 
Одлука за утврдување на пресметковна 
стапка за здружување на средства во 
О С И З за ф и з и ч к а култура — Радовиш за 
1985 година — .— — — — — — — 931 
Одлука з а и з м е н а на Одлуката за утврду-
вање н а стапките на придонеси на ОСИЗ 
за култура — Радовиш за 1985 година — 932 
СВЕТИ Н И К О Л Е 
Одлука з а измени на Одлуката з а утврду-
вање висината на придонесот на Општин-
ската СИЗ за социјална з аштита — Свети 
Н и к о л е во 1985 година — — — — — 932 -
СТРУМИЦА 
Правилник з а условите, начинот и постап-
ката за остварување на правата од здрав-
ствена з а ш т и т а — , - — — — — — 932 
П р а в и л н и к за составот, н а д л е ж н о с т а и на-
чинот на работата на лекарските комисии 942 


