
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

320. 
Врз основа на член 15 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за заеднички резерви на здравстве-
ните работни организации („Службен весник на 
СРМ" бр. 35/71), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 28 септември 1972 го-
дина, и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор, одржана на 28 септември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

I 
Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 

зѕ заеднички резерви на здравствените работни 
организации, што го донесе Првото собрание на 
Републичкиот фонд за заеднички резерви на 
здравствените работни организации, на својата 
седница од 23.П.1972 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2258 
29 септември 1972 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

321. 
Врз основа на член бб од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржана 
на 28 септември 1972 година, и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 28 сеп-
тември 1972 година, донесе 

на Заводот за рехабилитација на деца и младинци 
со оштетен вид — Скопје на својата седница од 
19.1.1972 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2257 
29 септември 1972 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

322. 

Врз основа на член 4 од Законот за театрите и 
другите сценско-уметнички установи, Собранието 
на СР Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 28 септември 1972 година, и на 
седницата на Просветно-културниот собор, одр-
жана на 28 септември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА МАКЕДОН-

СКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Статутот на Македонскиот наро-

ден театар од Скопје што Советот на Театарот го 
донесе на седницата од 17 јуни 1972 година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И 

МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД — СКОПЈЕ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2262 
29 септември 1972 година 

Скопје 

Се дава согласност на Статутот на Заводот за 
рехабилитација на деца и младинци со оштетен 
вид — Скопје, што го донесе Работната заедница 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, е. р. 

Петок, 20 октомври 1972 
С к о п ј е 

Број 33 Год. ХХVШ 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
6 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 
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323. 
Врз основа на член 44 од Законот за високото 

школство („Службен весник на СРМ" бр. 15/65), 
Собранието на СР Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 28.1Х.1972 година, 
и на седницата на Просветно-културниот собор, 
одржана на 28.1Х.1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА 

ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ 

I 
Се потврдува Одлуката за изменување и до-

полнување на Статутот на Педагошката академија 
во Скопје, што ја донесе Советот на Педагошката 
академија во Скопје на седницата од 17 јуни 1972 
година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2260 
29 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

324. 
Врз основа на член бб од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 16/70), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 28 септември 1972 година, и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 28 
септември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ЦЕНТАРОТ ЗА СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ 

I 
Се дава согласност на Статутот на Центарот 

за слух, говор и глас —• Скопје, што го донесе Со-
ветот на работната заедница на Центарот за слух, 
говор и глас — Скопје, на својата седница од 20.У. 
1971 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2259 
29 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-

ЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

119. 
Врз основа на член 88 став 1, во врска со чле-

нот 89 од Законот за здравственото осигурување 
и задолжителните видови на здравствена зашти-
та на населението („Службен весник на СРМ" бр. 
21/71), Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на работниците — Скопје, на 
седницата одржана на 14-1Х-1972 година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Осигурениците од подрачјето на Општината 

на град Скопје основаа Заедница на здравстве-
ното осигурување на работниците (во натамошниот 
текст: Заедница). 

Заедницата е самоуправна организација на 
осигурениците-работници, во која тие, врз наче-
лата на взаемност и солидарност, самостојно ги 
утврдуваат правата и обврските од здравственото 
осигурување. 

Во Заедницата се здружени осигурениците ра-
ботници, лицата што вршат самостојни професио-
нални дејности како и други лица на кои им е 
со закон и овој статут признаено својство на оси-
гуреник-работник. 

Член 2 

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

Член 3 
Осигурениците задолжително се осигуруваат 

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

Член 4 
Во Заедницата осигурениците ги обезбедуваат 

и задолжителните видови на здравствена заш-
тита што се утврдени со закон, а во рамките на 
Програмата за спроведување на задолжителните 
видови на здравствена заштита во СРМ. 

Член 5 
Заедницата врши одредени работи на спрове-

дување на здравственото осигурување по конвен-
циите и другите меѓународни спогодби. 
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Член 6 
Осигурениците за себе и членовите на своите 

семејства самостојно ги утврдуваат во Заедница-
та: здравствената заштита и другите права и об-
врски од здравственото осигурување, обемот и 
нивото на правата, условите и начинот на нив-
ното користење, како и средствата потребни за 
остварување на тие права според Законот и овој 
статут. 

Член 7 
Во рамките на Заедницата осигурениците ги 

здружуваат средствата заради остварување здрав-
ствена заштита и другите права од здравствено-
то осигурување за себе и членовите на своите се-
мејства. 

Средствата за остварување на здравствената 
заштита и други права од здравственото осигу-
рување се обезбедуваат со придонес од осигуре-
ниците, со придонес од обврзниците за плаќање 
на придонесот определен со закон и општите ак-
ти на Заедницата, со учество на општествено-по-
литичките заедници и со други приходи. 

Член 8 
" Правата од здравственото осигурување се 

остваруваат врз товар на средствата на Заедни-
цата до колку нивното користење е во согласност 
со начинот утврден со закон, овој статут и дру-
гите општи акти на Заедницата. 

При користењето на определени видови 
здравствена заштита, осигурените лица партици-
пираат во трошоците кога е тоа предвидено со 
овој статут или општите акти на Заедницата. 

Член 9 
Во програмирањето, планирањето и унапреду-

вањето на здравствената заштита и нејзината 
материјална основа, во развојот на самоуправ-
ните односи, во создавањето на што поповолни 
услови за користење на здравствената заштита и 
што по рационална употреба на средствата за 
здравствената заштита, како и во спроведувањето 
на превентивни мерки и акции Заедницата со-
работува со другите заедници на здравственото 
осигурување, работните организации, општестве-
но-политичките заедници, здравствените работни 
организации и нивните асоцијации и другите ор-
ганизации. 

Содржината и формите на соработката и 
обезбедувањето на финансиските средства потреб-
ни за спроведување на програмите и задачите за 
развој на здравствената заштита се утврдуваат 
преку самоуправното договарање. 

Член 10 
За определени ризици во спроведувањето на 

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

Член 11 
Никој не може да ги намали или ограничи 

правата на осигурените лица што им се обезбе-
дуваат со закон и со овој статут. 

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

Паричните примања од здравственото осигу-
рување што стасале за исплата до смртта на оси-
гуреникот, а не биле исплатени, можат да се на-
следуваат. 

Член 12 
Назив на Заедницата е: „Заедница на здрав-

ственото осигурување на работниците —• Скопје". 
Седиштето на Заедницата е во Скопје. 

Член 13 
Заедницата има својство на правно лице. 
Заедницата е регистрирана кај Окружниот 

стопански суд во Скопје. 

Член 14 
Заедницата има свој печат и штамбил: 
На печатот кружно е испишан текстот: „За-

едница на здравственото осигурување на работ-
ниците", а во средината хоризонтално „Скопје14. 

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

Член 15 
Статутот и другите општи акти на Заедница-

та задолжително се објавуваат во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 16 
Целокупната дејност на Заедницата како са-

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

1. програмата за остварување и унапредува-
ње на здравствената заштита на осигурените ли-
ца; 

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

3. резултатите на финансиското работење на 
Заедницата; 

4. другите поважни прашања кои се од по-
голем интерес за осигурениците (за мерките на 
порационална и поефикасна здравствена зашти-
та, за воведување на нови или измена на постој-
ните права од здравственото осигурување, за ус-
ловите на остварување на тие права и слично). 

Информирањето на осигурениците се врши по 
пат на средствата за јавно информирање (печа-
тот, радиото, телевизијата, свој весник и преку 
билтен и повремени писмени информации) или 
по пат на собири на осигурениците. 

Годишниот извештај за работењето и заврш-
ната сметка на Заедницата задолжително се до-
ставуваат на Собранието на Општината на град 
Скопје. 

Глава II 

САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА 

Член 17 
Осигурениците во рамките на Заедницата го 

остваруваат самоуправното одлучување непосред-
но по пат на референдум и преку собирите од-
носно одборите на осигурениците и посредно пре-
ку Собранието на Заедницата и нејзините органи. 

Член 18 
Непосредното самоуправување во Заедницата 

осигурениците го остваруваат: 
— со непосредно одлучување за поважните 

прашања по пат на референдум; 
— со непосредно изјаснување по предлозите 

за поважните општи акти на Заедницата преку 
собирите и одборите на осигурениците. 

Референдум 

Член 19 
По пат на референдум осигурениците задол-

жително одлучуваат: 
1. кога се менува кругот на осигурегогге лица 

утврден со овој статут, и 
2. во случај на соединување со друга заедни-

ца на здравственото осигурување од иста катего-
рија осигуреници односно различна категорија 
осигуреници. 
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Член 20 
Референдум може да се распише во следните 

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

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

2. донесување на општи акти за учеството на 
осигурените лица во поднесувањето на дел од тро-
шоците за користење одделни видови здравстве-
на заштита; 

3. во други случаи кога Собранието на Заед-
ницата оцени дека одлучувањето на осигурени-
ците по пат на референдум е целисходно. 

Член 21 
Одлука за распишување на референдум до-

несува Собранието на Заедницата по сопствена 
иницијатива или на предлог на осигурениците 
односно на органите на Заедницата, на начин и 
постапка утврдени со овој статут. 

Член 22 
Изјаснување по пат на референдум можат да 

предлагаат: 
1. осигурениците од една работна организа-

ции а-непосредно; 
2. Извршниот одбор на Собранието на Заедни-

цата. 
Предлогот за распишување на референдум 

мора да биде поткрепен со образложение а се под-
несува на Собранието на Заедницата во писмена 
форма. 

Собранието на Заедницата задолжително ра-
спишува референдум во случаите од членот 20 
став 1 точка 1 и 2 кога тоа го побараат 1/5 од 
вкупниот број осигуреници или 1/3 од одборите 
на осигурениците во работните организации од 
подрачјето на Заедницата. 

Член 23 
Со одлуката за распишување на референдум 

се утврдуваат прашањата по кои ќе се одлучува 
на референдумот како и времето на неговото спро-
ведување. 

Член 24 
Референдумот се спроведува со тајно гласа-

ње, со гласачки ливчиња истовремено на целото 
подрачје на Заедницата. 

Прашањата на гласачкото ливче мора да би-
дат формулирани прецизно и недвосмислено така 
што учесникот на референдумот може да одго-
вори со „за" или „против" предлогот. 

Член 25 
Собранието на Заедницата именува комисија 

за спроведување на референдумот, која има прет-
седател, четири члена и ист број заменици. 

Член 26 
Референдумот се смета за полноважен ако на 

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

Ќе се смета дека на референдумот е усвоена 
одлуката за која гласале мнозинството од учесни-
ците во гласањето. 

Член 27 
Референдумот се спроведува според одредбите 

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

Собири на осигуреници 

Член 28 
Собирите на осигурениците се една од непо-

средните форми на самоуправувањето на осигуре-
ниците во здравственото осигурување. 

Член 29 
На собирите осигурениците се изјаснуваат по 

предлозите на: Статутот на Заедницата, Програ-
мата за мерките за унапредување на здравстве-
ната заштита на осигурениците, Правилникот за 
начинот и условите за остварување на здравстве-
ната заштита, одлуките за височината на придо-
несите и за други поважни прашања од здрав-
ственото осигурување кога за тоа одлучува Со-
бранието на Заедницата. 

Член 30 
• Собирот на осигурениците го сочинуваат оси-

гурениците работници од еден орган односно ра-
ботна или друга организација или организација 
на здружен труд ако нивниот број не е помал 
од 200. 

Осигурениците од повеќе помали органи од-
носно работни и други организации или орга-
низации на здружен труд сочинуваат еден собир 
на осигуреници со тоа што нивниот број не може 
да биде помал од 200. 

Членовите на здруженијата на пензионерите 
и инвалидите на трудот, како и осигурениците кои 
вршат самостојни професионални дејности, по 
правило, сочинуваат посебни собири или поради 
малиот број се приклучуваат кон други собири 
на осигуреници. 

Член 31 
Собирот на осигурениците полноважно рабо-

ти ако на него присуствуваат повеќе од 20% од 
осигурениците од работните организации за кои 
се одржува собирот а заклучоците ги усвојува со 
мнозинство на гласови од присутните. 

Одбори на осигурениците во работни организации 

Член 32 
Во работните организации со преку илјада 

осигуреници се формираат одбори на осигурени-
ците. 

Одборот на осигурениците го именува најви-
сокиот орган на управувањето во работната орга-
низација. 

Член 33 
Одборот на осигурениците расправа за оп-

штите акти на Заедницата и по нив дава мисле-
ња, забелешки и предлози. 

Одборот предлага на Собранието на Заедни-
цата преземање на мерки за: 

— унапредување здравствената положба на 
осигурениците (преземање на превентивни мерки 
и друго); 

— намалување на отсутноста од работа, и 
—• економично и рационално користење на 

средствата на фондовите на Заедницата за обез-
бедување поефикасна здравствена заштита на оси-
гурениците. 

Собрание на Заедницата 
Член 34 

Собранието е највисок орган ца управување-
то на Заедницата. 

Собранието се состои од 65 члена. 

Член 35 
Собранието го сочинуваат членови избрани од 

осигурениците по изборни единици. 
Изборните единици ги утврдува Собранието 

со посебна одлука. 
Изборот на членовите на Собранието се врши 

со тајно гласање. 
Собранието од редот на своите членови из-

бира претседател и негов заменик. 

Член 36 
Мандатот на членовите на Собранието на За-

едницата трае 4 години. 
Никој не може повеќе од двапати едноподру-

го да биде член на Собранието на Заедницата. 
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Член 37 
За член на Собранието на Заедницата може 

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

Работниците вработени во Службата на За-
едницата не можат да бидат избрани за членови 
на Собранието на Заедницата, освен за членови 
на постојани или повремени комисии. 

Член 38 
На членовите на Собранието на Заедницата 

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

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

Заедницата односно со вработување надвор од 
подрачјето на Заедницата. 

Член 39 
Во случај на престанок на мандатот на член 

на Собранието на Заедницата на еден од начини-
те наведени во претходниот член, на негово ме-
сто се избира нов со дополнителни избори. 

По исклучок, дополнителен избор нема да се 
изврши во колку до истекот на мандатот на чле-
нот на Собранието не останува повеќе од шест 
месеци. 

Член 40 
Начинот на изборот и отповикувањето како 

и начинот на кандидирањето и сите други пра-
шања во врска со изборот на членовите на Со-
бранието на Заедницата се регулира со посебен 
правилник. 

Член 41 
Собранието работи на седници кои може да 

се одржат ако на седницата присуствуваат пове-
ќе од половината од членовите на Собранието. 

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

Собранието на Заедницата и неговите органи, 
работат според Деловникот за работа што го до-
несува Собранието. 

Член 42 
Работата на членовите на Собранието и него-

вите органи е почесна. 
На членовите на Собранието и неговите ор-

гани им припаѓа надоместок на патни трошоци 
и надоместок за изгубена заработувачка (личен 
доход). 

За времето поминато на седници, може со по-
себна одлука на Собранието да се одреди пау-
шален надоместок. 

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

Член 43 
Членот на Собранието за својата работа одго-

вара пред Собранието и изборното тело што го 
избрало. 

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

Член 44 
Членот на Собранието е должен да присуству-

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

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

Членот на Собранието е должен осигурениците 
од изборната единица која ја претставува редовно 
да ги запознава со општите и другите акти кои 
треба да ги донесе Собранието, за работата на ис-

тото, како и да го известува Собранието за забе-
лешките и предлозите на осигурениците. 

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

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

Член 45 
Собранието на Заедницата во својот делокруг 

на работа ги врши следните работи: 
1. донесува Статут и други општи акти со 

кои се утврдуваат правата и обврските на оси-
гурениците; 

2. утврдува програма за дејноста на здрав-
ственото осигурување и мерки за унапредување 
здравствената заштита на осигурените лица, ја 
определува политиката на користењето на сред-
ствата на Заедницата, дава насоки за функцио-
нирање на Службата со цел за правилно и навре-
мено остварување правата на осигурениците и 
рационално работење на фондовите на Заедница-
та, како и економично трошење и рентабилно 
вложување на средствата на Заедницата; 

3. утврдува стапки односно тарифи на придо-
несот за здравствено осигурување; 

4. утврдува основици за определување на при-
донесот за здравствено осигурување на лицата 
кои вршат самостојни професионални дејности и 
за други категории осигуреници ако со посебни 
прописи не е утврдена основица; 

5. утврдува стапка по која се издвојуваат 
средствата во резервниот фонд на Заедницата; 

6. донесува финансиски планови и ги усвоју-
ва завршните сметки на фондовите на Заедни-
цата; 

7. одлучува за обезбедување дополнителни 
средства и за начинот на покривање на загубите 
во работењето на фондовите на Заедницата; 

8. одлучува за вложување на расположивите 
средства на Заедницата во депозит кај банката и 
ра давање на наменски кредити од расположивите 
средства; 

9. одлучува за склучување спогодби со опште-
ствено-политичките заедници за вршење опреде-
лени работи за обезбедување здравствена зашти-
та и спроведување на задолжителните видови на 
здравствена заштита на неосигурените лица; 

10. одлучува за склучување спогодби со дру-
ги интересни заедници и фондови за вршење на 
определени стручни, финансиски и администра-
тивни работи за тие заедници од страна на Служ-
бата на Заедницата; 

11. спогодбено со другите заедници на здрав-
ственото осигурување го определува начинот на 
управувањето на фондот на реосигурувањето, обе-
мот на ризиците што се реосигуруваат, тарифите 
на премиите за осигурувањето, надоместоците што 
се обезбедуваат во случај на настапување на рео-
сигурените ризици и условите и постапката за 
остварување на овие ризици; 

12. одлучува за склучување договори со 
здравствените работни организации за пружање 
на здравствените услуги на осигурените лица; 

13. соработува со други органи и организации 
во работите од заеднички интерес, а посебно во 
поглед на програмирањето и спроведувањето на 
здравствената заштита на населението; 

14. ги избира и отповикува членовите на Из-
вршниот одбор и другите органи на Собранието; 

15. ја утврдува организацијата на Службата 
на Заедницата и дава согласност за системати-
зацијата на работните места; 

16. го именува и разрешува директорот на 
Заедницата и одделни раководни работници на 
Службата; 
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17. дава согласност на општите акти на Ра-
ботната заедница на Службата на Заедницата за 
кои таква согласност е пропишана со овој статут; 

18. го утврдува износот на средствата потреб-
ни за вршење на стручните, административните и 
финансиските работи на Заедницата; 

19. ги разгледува прашањата, предлозите и 
барањата што ќе му бидат упатени од осигурени-
ците; 

20. именува и отповикува членови на Советот 
на Сојузот на заедниците на здравственото осигу-
рување на работниците на Македонија и одлучу-
ва за други работи во врска со членството во Асо-
цијацијата на здравственото осигурување на ни-
во на Федерацијата; 

21. Собранието на Заедницата врши и други 
работи што му се ставени во негов делокруг со 
закон, овој статут и другите општи акти на Заед-
ницата. 

Извршен орган на Собранието 

Извршен одбор 

Член 46 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 
Извршниот одбор се грижи за правилно и 

благовремено спроведување и извршување на 
одлуките и заклучоците на Собранието на Заед-
ницата. 

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

Член 47 
Извршниот одбор на Собранието се состои од 

13 члена. 
Членовите на Извршниот одбор се избираат 

од редот на членовите на Собранието. 
Изборот на членовите на Извршниот одбор се 

врши на седницата на која се конституира Собра-
нието. 

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
трае 4 години. 

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

Член 48 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

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

шување на одлуките и заклучоците на Собрание-
то на Заедницата; 

2. се грижи за правилно остварување права-
та на осигурените лица; 

3. се грижи за извршување на финансиските 
планови во поглед на остварувањето на приходи-
те и расходите како и за рационално користење 
и вложување на средствата во фондовите на Заед-
ницата согласно насоките и заклучоците на Со-
бранието на Заедницата; 

4. поднесува на Собранието предлог-програма 
за спроведување и унапредување на здравстве-
ната заштита на осигурените лица и утврдува 
предлози за фининсиските планови и завршните 
сметки на фондовите на Заедницата; 

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

6. одлучува за надоместок на трошоци за пра-
ва од здравственото осигурување во висина до 
50.000 динари; 

7. ги разгледува условите под кои осигурени-
те лица ја остваруваат здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигурување за 
која цел презема или предлага на другите органи 
или организации преземање на соодветни мерки; 

8. ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Заедницата и условите 
што ги пружаат здравствените работни организа-
ции и презема односно предлага соодветни мерки; 

9. по предлог на органот на Работната заед-
ница на Службата го утврдува предлогот за изно-
сот на средствата потребни за вршење на струч-
ните, административните и финансиските работи 
на Заедницата; 

10. утврдува Предлог-статут и предлози на 
другите општи акти на Заедницата; 

11. прибира и ги проучува сугестиите и пред-
лозите на осигурениците во врска со остварува-
њето правата на осигурениците за рационално 
трошење на средствата на фондовите; 

12. врши и други работи што ќе му бидат пре-
несени во надлежност од Собранието на Заедни-
таца. 

Постојани помошни тела на Собранието 

Член 49 
Постојани помошни тела на Собранието на 

Заедницата се: 
а) Одбор за здравствено осигурување; 
б) Одбор за задолжителни видови на здрав-

ствена заштита; 
в) Одбор за несреќа на работа и професионал-

ни заболувања; 
г) Одбор за финансирање на осигурувањето; 
д) Комисија за жалби, и 
ѓ) Комисија за избор и именување. 
Собранието на Заедницата може по потреба да 

формира и други помошни тела за разгледување 
односно проучување на одделни прашања чија 
работа трае до извршувањето на задачата. 

Член 50 
Помошните тела од претходниот член се со-

стојат од претседател и четири члена. 

а) Одбор за здравствено осигурување 

Член 51 
Одборот за здравствено осигурување ги врши 

следните работи: 
1. ги анализира појавите и проблемите во 

здравственото осигурување и здравствените работ-
ни организации и предлага мерки за подобрување 
на здравствената заштита; 

2. ја разгледува програмата за дејноста на 
здравственото осигурување и здравствената заш-
тита на осигурените лица и Програмата за здрав-
ствена заштита на населението на град Скопје 
со цел за усогласување на здравствената заш-
тита на осигурениците; 

3. разгледува и предлага форми за договара-
ње со здравствените и други работни организа-
ции; 

4. го разгледува предлогот за договарање за 
обезбедување здравствена заштита на осигурени-
те лица со здравствените работни организации; 

5. ги разгледува видовите на услуги и цените 
што се договараат со здравствените и други ра-
ботни организации; 

6. ги разгледува нацрт-одлуките за учество-
то на осигурените лица во дел од трошоците за 
здравствена заштита; 

7. го разгледува нацртот на Правилникот за 
спроведување на здравствената заштита, нацрт-
одлуките за висината на надоместокот на патните 
трошоци, надоместокот за закоп и посмртна по-
мош, спрема за новородено дете и други акти во 
врска со спроведувањето на здравственото оси-
гурување; 
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8. ги разгледува прашањата во врска со здрав-
ствената заштита на неосигурените лица и пред-
лага соодветни мерки за регулирање на. финанси-
рањето; 

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

б) Одбор за задолжителните видови на здрав-
ствена заштита на населението 

Член 52 
Одборот за задолжителните видови на здрав-

ствена заштита на населението ги врши следни-
те работи: 

1. ги разгледува и анализира појавите и про-
блемите во врска со остварувањето на задолжи-
телните видови на здравствена заштита и пред-
лага мерки и акции за нивно спроведување; 

2. ја разгледува Програмата за спроведување 
на задолжителните видови на здравствена заш-
тита на населението во СРМ со цел за усогласу-
вање на истата на подрачјето на Заедницата; 

3. ја разгледува Програмата за дејноста на 
здравственото осигурување и здравствената заш-
тита на осигурените лица; 

4. го разгледува предлогот за договарање, це-
ните и надоместоците за задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението; 

5. го разгледува и анализира извршувањето 
обемот на задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението; 

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

в) Одбор за несреќа на работа и професионални 
заболувања 

Член 53 
Одборот за несреќа на работа и професионал-

ни заболувања ги врши следните работи: 
1. ги анализира појавите за хигиено-техничка 

заштита и спречување на повреди и предлага 
мерки за подобрување заштитата на осигурените 
лица; 

2. учествува во соработката со работни и дру-
ги организации во врска со спроведувањето и 
усовршувањето на заштитата при работата; 

3. ги разгледува условите и можностите за 
спроведување на здравствената и професионална-
та рехабилитација на повредените и инвалидизи-
раните осигуреници; 

4. врши и други работи за кои ќе го овласти 
Собранието на Заедницата. 

г) Одбор за финансирање на осигурувањето 

Член 54 
Одборот за финансирање на осигурувањето 

ги врши следните работи: 
1. го разгледува нацртот на финансискиот 

план и завршната сметка и истите ги предлага 
на Извршниот одбор на Собранието на Заедни-
цата; 

2. разгледува нацрти на актите за одредување 
висината на стапките на придонесот за здрав-
ствено осигурување; 

3. го следи движењето на приходите и расхо-
дите на фондот за здравствено осигурување и 
предлага мерки за рационално користење на сред-
ствата; 

4. разгледува нацрти на договори за здрав-
ствено осигурување на лицата што се занимаваат 
со самостојни професионални дејности; 

5. врши и други работи за кои ќе го овласти 
Собранието на Заедницата, 

д) Комисија за жалби 

Член 55 
Комисијата за жалби ги врши следните ра-

боти: 
1. решава во втор степен по жалбите изјаве-

ни од осигурените лица против решенијата на 
Службата на Заедницата донесени во постапката 
за остварување на правата од здравственото оси-
гурување; 

2. разгледува забелешки и предлози на оси-
гуреници и работни организации во врска со 
остварувањето на одделни права од здравствено-
то осигурување; 

3. врши и други работи за кои ќе ја овласти 
Собранието на Заедницата. 

Претседател на Собранието 

Член 56 
Претседателот ја претставува Заедницата со-

гласно со закон, прописи донесени врз основа на 
закон, овој статут и другите општи акти на Заед-
ницата. 

Седниците на Собранието ги свикува претседа-
телот на Собранието, а во негово отсуство пот-
претседателот. 

Претседателот на Собранието е должен да 
свика седница на Собранието, ако тоа го побараат: 

1. Извршниот одбор на Собранието и 
2. Една третина од членовите на Собранието. 
Претседателот на Собранието врши и други 

работи утврдени со Деловникот на Собранието. 
За својата работа претседателот е одговорен 

пред Собранието. 

Глава III 

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

1. Лица осигурени како работници 

Член 57 
Како работници осигурени на подрачјето на 

Заедницата се: 
1. Лица во работен однос со полно работно 

време на подрачјето на Заедницата како и југо-
словенските државјани во работен однос во стран-
ство, кај југословенските организации или во до-
маќинствата на тие осигуреници, ако седиштето 
на тие организации се наоѓа на подрачјето на За-
едницата; 

2. Југословенските државјани вработени во 
странство, кои пред стапувањето во работен од-
нос во странство имале место на живеење на под-
рачјето на Заедницата, и тоа: 

а) кај меѓународните или други организации 
по основа на меѓунареден договор, ако со закон 
или според меѓународната спогодба не се задол-
жително здравствено осигурени; 

б) кај странски работодавци — ако стапиле 
на работа со посредување на надлежниот орган 
за вработување и го регулирале своето осигуру-
вање пред одењето во странство, ако за тоа време 
не се задолжително здравствено осигурени кај 
странскиот носител на здравственото осигурува-
ње; 

в) ка ј странски работодавци — ако стапиле 
на работа без посредување на надлежниот орган 
за вработување или без претходно регулирање на 
своето осигурување, осигурени се според овој ста-
тут, ако за тоа време не се задолжително здрав-
ствено осигурени кај странскиот носител на здрав-
ственото осигурување. Осигурувањето се заснову-
ва од денот на поднесувањето на пријава за оси-
гурување, но најрано од денот на вработувањето 
во странство, а користењето на правата ќе за-
почне во рок од шест месеци од засновувањето 
на осигурувањето, 
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3. Членовите на претставничките тела и на 
нивните органи, избраните лица во општестве-
ните, здружените и самоуправните организации, 
коморите, здруженијата и ел. ако за таа работа 
примаат постојан личен доход. 

4. Членовите на занаетчиските задруги и чле-
новите на рибарските задруги, на кои стопан-
ската работа во задругата им е единствено или 
главно занимање. 

5. Уживателите на пензии и корисниците на 
правото на професионална рехабилитација и вра-
ботување според прописите на инвалидското оси-
гурување, како и југословенските државјани што 
примаат пензија или инвалиднина исклучиво од 
странски носители на осигурувањето додека пре-
стојуваат на подрачјето на Заедницата, ако со ме-
ѓународен договор не е определио поинаку. 

6. Лицата на доброволна практика (волонте-
ри) што не примаат личен доход, ако работат со 
полно работно време. 

7. Учениците во стопанството, односно уче-
ниците во училиштата за квалификувани работ-
ници, за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, 
училиштето или кај приватниот работодавец. 

8. Лицата што се привремено безработии (точ-
ка 1—4 од овој став), додека редовно се прија-
вуваат кај надлежниот завод за вработување на 
работниците, ако во заводот се пријавиле во рок 
од 30 дена: 

а) по престанокот на работниот однос или дру-
га дејност, односно по престанокот на примањето 
надоместок на личен доход на кој имаат право 
врз основа на закон или по прописи донесени врз 
основа на закон; 

б) по отслужување на воениот рок во Југо-
словенската народна армија или по престанок на 
неспособноста за работа поради болест заради 
која се отпуштени од воената служба; 

в) по отпуштањето од казнено-поправна уста-
нова, односно од завод, ако е применета мерка за 
безбедност со упатување во заводот поради чу-
вање и лекување; 

г) од денот на престанокот на доброволната 
практика (волонтери). 

9. Лицата редовно пријавени кај надлежниот 
завод за вработување на работници, ако во заво-
дот за вработување се пријавиле во рок од 60 
дена: 

а) од денот на завршеното стручно оспособува-
ње или стручно школување; 

б) од денот на отслужувањето на воениот рок 
во Југословенската народна армија или од денот 
на престанокот на неспособноста поради болест 
заради која се отпуштени од таа воена служба 
ако на отслужување на воениот рок стапиле во 
рок од 60 дена од денот на завршеното стручно 
оспособување односно школување. 

10. Иселените повратници што се населиле на 
подрачјето на Заедницата додека редовно се при-
јавуваат кај надлежниот завод за вработување на 
работници, ако во заводот се пријават во рок од 
30 дена од денот на враќањето во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија. 

И. Лицата од точка 1—4 и точката 7 од овој 
член, кои по престанокот на работниот однос од-
носно другата дејност по основа на која се оси-
гурени, и тоа: 

а) додека примаат надоместок на личниот до-
ход според овој статут и прописите донесени врз 
основа на Статутот; 

б) додека примаат материјално обезбедување 
или привремен надоместок според прописите на 
инвалидското осигурување. 

Лицата од точката 8 се осигурени ако непо-
средно пред настапување на наведените околно-
сти биле осигуреници најмалку 9 месеци непре-
кинато или 15 месеци со прекини во последните 2 
години. 

Одредбите од претходниот став нема да се 
применуваат на лицата од точка 9 и 10 на овој 
член. 

Член 58 
Како работници во смисла на членот 57 став 

1 точка 1 од овој статут се осигурени и лицата 
што се во работен однос со најмалку половина од 
пропишаното полно работно време, лицата што се 
наоѓаат во два или повеќе работни односи, ако 
вкупното работно време во тие работни односи е 
најмалку еднакво на половината од полното ра-
ботно време пропишано за работите на кои рабо-
тат, како и лицата што се во работен однос кои 
како инвалиди работат онолку време колку што 
им одговара на нивната работна способност. 

Член 59 
Како работници се осигурени по овој статут, 

и тоа: 
1. лицата на школување, стручно усовршува-

ње или постдипломски студии, кои поради тоа го 
раскинале работниот однос, ако за тоа време при-
маат стипендија; 

2. лицата кои организацијата пред засновува-
њето на работен однос со нив ги упати како свои 
стипендисти на практична работа во друга орга-
низација заради стручно оспособување, ако за тоа 
време примаат стипендија. 

Член 60 
Странските државјани на работа на подрачје-

то на Заедницата кај југословенски организации, 
односно кај приватни работодавци, или по основа 
на меѓународна спогодба, се осигуруваат себе си 
и членовите на своето семејство на здравствено 
осигурување под исти услови како и работниците 
— југословенски државјани. 

Член 61 
Здравствената заштита определена со овој 

статут и општите акти на Заедницата се обезбе-
дува и на: 

1. лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност; 

2. лица кои учествуваат во организирани јав-
ни работни акции ако на тие работи работат нај-
малку 6 часа дневно; 

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука — логорување; 

4. лицата припадници на територијалните 
единици, припадници на цивилната заштита за 
време на изведување на задачите на територијал-
ната одбрана; 

5. уживателите на постојаната државна по-
мош дадена од страна на бившите президијуми на 
народните собранија или од страна на Изврш-
ниот совет; 

6. уживателите на инвалиднина по прописи-
те на инвалидското осигурување и тоа само за 
случај на потреба од лекување во врска со повре-
да или заболувања што предизвикале телесно 
оштетување за кое им припаѓа право на инва-
лиднина. 

Член 62 
Здравствената заштита во случај на несреќа 

на работа и заболување од професионални боле-
сти во обем определен со овој статут и општите 
акти на Заедницата им припаѓа на: 

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

2. лицата кои учествуваат на младински ра-
ботни акции на кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност; 

3. лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции; 
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4. лицата кои се наоѓаат на предвојнинка 
обука; 

5. лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана или на цивил-
ната заштита; 

6. лицата кои работат помалку од половина 
од полното работно време; 

7. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација што ги упатил заво-
дот за вработување; 

8. припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита. 

Член 63 
Лица кои на подрачјето на Заедницата вршат 

самостојна професионална дејност, имаат свој-
ство на осигуреник ако таа дејност им е един-
ствено и главно занимање, и тоа: 

1. самостојните занаетчии, самостојните уго-
стители и превозниците во јавниот патен сообра-
ќај, кои врз основа на закон вршат една од овие 
дејности, а се запишани во со закон пропишан 
регистар, како и брачниот другар на умрен осигу-
реник кога врз основа на закон ќе продолжи со 
водење на занаетчиска работилница односно вр-
шење на јавен превоз преку стручен работово-
дител. 

Децата кои по смртта на самостојниот занает-
чија, самостојниот угостител односно превозник 
во јавниот патен сообраќај ќе продолжат со воде-
ње на дуќанот односно ќе продолжат со вршење 
на превозот преку стручен работоводител, ако не 
се здобиле со право на семејна пензија, се оси-
гурени како членовите на семејството ако во по-
глед на годините на возраста, односно неспособ-
носта за работа ги исполнуваат условите пропи-
шани со овој статут. 

Ако кај самостојниот занаетчија, самостојниот 
угостител односно превозникот во јавниот патен 
сообраќај работат и членовите на неговото семеј-
ство кои имаат стручна подготовка потребна за 
работата којашто ја вршат како единствено и 
главно занимање, се осигуруваат како самостојни 
занаетчии, самостојни угостители, односно превоз-
ници; 

2. писателите, ликовните уметници, уметни-
ците на применета уметност, сценските уметници, 
композиторите, признаените музички уметници — 
изведувачи, филмски уметници, преведувачите 
на научни литературни дела и артистите (умет-
ници) ; 

3. лицата што вршат адвокатура и се запи-
шани во именикот на адвокатите, 

4. лицата со наполнети 15 годишна возраст 
кои како членови на соодветни спортски органи-
зации се занимаваат со спорт; 

5. продавачите на печат (колпортери); 
6. носачите на багаж на железнички станици 

— членови на Здружението на носачите на же-
лезница во Македонија; 

7. другите лица што вршат самостојни про-
фесионални дејности во согласност со прописите 
за вршење на самостојна дејност, до колку со нив 
е склучен дооговор за здравствено осигурување 
од Заедницата односно Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување на Македонија. 

Член 64 
Својство на осигуреник по одредбите на прет-

ходниот член се стекнува со: 
1) денот на запишувањето на самостојната 

професионална дејност во регистарот на соодвет-
ната дејност; 

2) денот на стекнување својството на умет-
ник, писател и други (член 64 став 1 точка 2 од 
Статутот); 

3) денот на запишувањето во именикот на ад-
вокатите; 

4) денот на признавање својството на спортист; 

5) денот на стекнувањето на друго својство на 
осигуреник што врши самостојна професионална 
дејност предвидено со овој статут или друг општ 
акт на Заедницата односно договор. 

Својството на осигуреник престанува со де-
нот на бришењето на дејноста од соодветниот ре-
гистар на самостојната професионална дејност, 
односно од денот на престанокот на дејноста спо-
ред која е осигурен. 

Член 65 
По овој статут се осигурени и членовите на 

семејствата на осигурениците-работници од член 
58, 59 и 61 став 1 точка 5 од овој статут и 

членовите на семејствата на осигурениците што 
вршат самостојна професионална дејност (чл. 63;. 

Задолжително здравствено се осигурени и чле-
новите на потесното семејство додека престоју-
ваат во Југославија на лицата од членот 57 став 
1 точка 2 под а), б) и в), ако со задолжителното 
здравствено осигурување на тие лица во стран-
ство не е обезбедена здравствена заштита од 
странскиот носител на осигурувањето. 

Здравственото осигурување на членовите на 
семејствата на лицата од членот 57 став 1 точка 
2 под в) се обезбедува под исти услови како и 
на лицата од кои членовите на семејството го из-
ведуваат ова право. 

Член бб 
Како членови на семејството на осигуреници-

те-работници и осигурениците што вршат само-
стојна професионална дејност се сметаат члено-
вите на потесното семејство, брачниот другар и 
децата на осигуреникот родени во брак или вон 
брак, посиноци или деца земени на издржување: 
внучиња, браќа, сестри и други деца земени на 
издржување, како и издржувани: татко, мајка, 
очув, маќеа, посвоител, дедо, баба (родители на 
осигуреникот). 

Членовите на семејството на осигурениците-
странски државјани (член бб) се осигурени по овој 
статут додека престојуваат на подрачјето на 
СРМ. Здравственото осигурување на тие членови 
на семејството за време на престојот во земјата 
чии државјани се, може да се обезбеди под услов 
на реципроцитет со меѓународен договор. 

Член 67 
Својството на осигурено лице —• член на се-

мејството на осигуреник се стекнува со: 
а) членовите на потесното семејство — со де-

нот на склучување на бракот, за брачниот другар 
и за децата посиноци, со раѓање на детето во 
брак, признавање на татковство или со посвоју-
вањето; 

6) децата земени на издржување и издржу-
вани родители од денот на исполнувањето на про-
пишаните услови. 

Член 68 
Собранието на Заедницата со општ акт ги про-

пишува условите под кои се смета дека осигуре-
никот ги издржува членовите на семејството од 
членот бб на овој статут. 

Одредби за одделните членови на семејството 

а) Брачен другар 

Член 69 
По одредбите на овој статут осигурени се: 
1) брачниот другар на осигуреникот додека 

е со него во брак; 
2) брачниот другар на умрен осигуреник кој 

по смртта на осигуреникот не се здобил со право 
на семејна пензија затоа што не навршил опре-
делени години на живот, ако во моментот на 
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смртта бил постар од 40 години (жена) односно 
55 години маж. Ако брачниот другар е помлад од 
40 односно 55 години го продолжува осигурување-
то додека е редовно пријавен кај надлежниот за-
вод за вработување на работниците ако се прија-
вил во заводот во рок од 90 дена од денот на 
смртта на осигуреникот; 

3) разведениот брачен другар на кој со суд-
ска одлука му е определено издржување, ако во 
моментот на разводот бил постар од 45 години 
(жена) односно 60 години (маж). Брачниот другар 
што во моментот на разводот бил помлад од 45 
години односно 60 години, го продолжува осигуру-
вањето според овој статут ако кај него постои 
инвалидност од I категорија во смисла на пропи-
сите за инвалидското осигурување. 

б) Деца 

Член 70 
Децата на осигуреникот и децата кои осигуре-

никот ги зел на издржување осигурени се до на-
вршувањето на 15 годишна возраст, а ако се на 
школување до крајот на пропишаното редовно 
школување, но најдоцна до наполнувањето на 26 
годишна возраст. 

Ако децата од став 1 на овој член го преки-
нале редовното школување поради болест, осигу-
рени се и за времетраењето на таквата болест, а 
ако го продолжат редовното школување се про-
должува осигурувањето и по истекот на опреде-
лените возрасни граници, но најдолго толку кол-
ку што траел прекинот на школувањето поради 
болест. 

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

Осигурени се и децата од ставот 1 на овој член 
што ќе станат неспособни за самостоен живот и 
работа во смисла на прописите за инвалидското 
осигурување по истекот на периодот од став 1—3 
на овој член додека трае таквата неспособност 
ако осигуреникот ги издржува затоа што немаат 
сопствени приходи за издржување, кои ги утвр-
дува Заедницата во смисла на членот 74 од овој 
статут. 

Децата кои осигуреникот ги зел на издржува-
ње (член 67 став 1 точка б) осигурени се, по пра-
вило, ако немаат родители. Децата кои имаат еден 
или двајца родители, осигурени се како деца кои 
осигуреникот ги зел на издржување ако родите-
лите поради својата здравствена состојба и дру-
ги околности не се способни за стопанисување од-
носно не се во состојба да се грижат за децата и 
нивното издржување, а децата и нивните роди-
тели немаат сопствени приходи доволни за издр-
жување на децата. 

в) Родители 

Член 71 
Родителите на осигуреникот (член бб) кои тој 

ги издржува поради тоа што немаат сопствени 
приходи доволни за издржување, осигурени се: 

1) ако навршиле 65 години живот (мажи) од-
носно 55 години (жени), или 

2) ако се помлади, а не се способни за сто-
панисување, а таа неспособност е рамна на инва-
лидност од I категорија во смисла на прописите 
од инвалидското осигурување. 

Родителите се осигурени по одредбите на овој 
статут и по смртта на осигуреникот ако не можат 

да остварат право на семејна пензија затоа што 
со пензионирањето на членовите на потесното се-
мејство е исцрпен износот на основата за опре-
делување на семејна пензија. 

Глава IV 

ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Општи одредби за правата 

Член 72 
Со здравственото осигурување во случаите и 

под условите определени со овој статут, се обез-
бедува на: 

1) осигурениците: 
а) здравствената заштита; 
б) надоместок на личен доход, и 
в) надоместок на патните трошоци во врска 

со користење на здравствена заштита. 
2) членовите на семејството на осигурениците: 
а) здравствена заштита; 
б) надоместок на патните трошоци во врска 

со користењето на здравствената заштита. 
Во рамките на здравственото осигурување по 

овој статут на осигурените лица се обезбедува под 
определени услови парична помош за опрема на 
новородено дете и паричен надоместок за случај 
ка смрт на осигурено лице. 

Член 73 
Правата од здравственото осигурување при-

паѓаат од денот на стекнувањето на својството 
осигуреник, ако за одделни случаи не се бара 
услов дека осигуреникот бил определено време 
здравствено осигурен со овој статут. 

Кога стекнувањето на правото е условено со 
претходно осигурување, тоа право се стекнува ако 
со овој статут не е поинаку определио под услов 
ако осигурениците биле осигурени најмалку 9 ме-
сеци без прекин или 18 месеци со прекини за по-
следните две години (во натамошниот текст: прет-
ходно осигурување). 

Кога осигурениците се задолжени сами за се-
бе и за членовите на своето семејство да плаќаат 
придонес за здравствено осигурување, користење-
то на правата од овој статут е условено со одре-
дено плаќање на придонес, со тоа што користењето 
на правата не може да започне ако стасаниот при-
донес не е уплатен најдоцна до крајот на наред-
ниот месец во кој придонесот стасал за уплата. 
Запреното користење на правата се воспоставува 
од денот на намирување на сите стасани и неу-
платени придонеси. 

Член 74 
Во врска со претходно осигурување се сметаат 

периодите навршени пред настапувањето на опре-
делени околности односно случаи врз основа на 
кои се стекнуваат определени права и тоа во свој-
ство на осигуреник од член 63, 64, бб и 70 од овој 
статут. 

Временските периоди кои осигурениците ги 
поминале во еден или повеќе работни односи со 
вкупното работно време пократко од редовното 
работно време (член 64 од овој статут), се пресме-
тува така, што вкупниот број на часовите на 
таквата работа во определени периоди се пресме-
тува на полно работно време. 

Корисниците на правата на професионална 
рехабилитација и вработување според прописите 
за инвалидското осигурување и осигурениците — 
жени кои поради раѓање или нега на дете рабо-
таат со скратено работно време, работата со скра-
тено работно време се изедначува со работата со 
полното работно време. 

При утврдувањето дали постои непрекинато 
осигурување ќе се смета дека осигурувањето не е 



20 октомври 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 33 — Стр. 11 

прекинато во случај на преоѓање од еден работен 
односно во друг ако до новото вработување не 
поминало повеќе од 30 дена, односно ако осигу-
реникот во тој рок се пријавил на надлежниот 
завод за вработување на работници. 

Вработувањето непосредно пред стапувањето 
на отслужување на воениот рок во Југословенска-
та народна армија се смета за непрекинато и се 
собира со времето на вработувањето по отслужу-
вањето на воениот рок односно со престанокот на 
неспособноста поради болест заради која дошло 
до отпуштање од таа воена служба ако до повтор-
ното стапување во работен однос не е поминато 
повеќе од 30 дена односно ако осигуреникот во 
тој рок се пријавил во надлежниот завод за вра-
ботување на работници. 

Вработувањето непосредно пред заминувањето 
во странство поради стапување во работен однос 
за лицата кои за тоа време не се осигурени по 
овој статут, се смета за непрекинато и се собира 
со вработувањето по враќањето во Југославија, 
ако од враќањето до повторното стапување во ра-
ботен однос не поминало повеќе од 30 дена, од-
носно во тој рок осигуреникот се пријавил во за-
водот за вработување на работници. 

Ако непосредно пред настапувањето на окол-
ностите од ставот 5 и 6 од овој член биле испол-
нети условите на претходното осигурување, прет-
ходното осигурување ќе се смета за непрекинато, 
ако по престанокот на тие околности до стапува-
њето во работен однос не е поминато повеќе од 
30 дена, односно ако осигуреникот во тој рок се 
пријавил во заводот за вработување на работници. 

Одредби за одделни права 

1. Здравствена заштита 

Член 75 
Заедницата ги обезбедува на сите граѓани на-

станеа на подрачјето на Заедницата задолжител-
ните видови на здравствената заштита кои се со-
стојат од: 

а) откривање, спречување, сузбивање и леку-
вање на туберкулозата, венеричните и другите за-
разни болести што подлежат на задолжително 
пријавување; 

б) нега и лекување на оние душевни болни 
што поради природата и состојбата на болеста мо-
жат да го загрозат својот живот и животот на 
другите Ј^уѓе или да ги оштетат материјалните 
блага на околината; 

в) здравствена заштита на жените во врска 
со бременост, породување, мајчинство и контра-
цепција; 

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

д) здравствена заштита на школската млади-
на и редовните студенти до оппределена старост 
и тоа преку: систематски прегледи и имунизаци-
ја, заштита и лекување на забите, спречување, 
сузбивање и лекување на реуматичната треска и 
нејзините последици, протетички и рехабилитацио-
ни мерки кај оштетувањето на аномалиите на ви-
дот и слухот и кај ортопедските аномалии и де-
формации; 

ѓ) активност на рано откривање на малигните 
заболувања и шеќерната болест и мускулната 
дистрофија и нивно лекување; 

е) активност на здравствено воспитување на 
населението. 

Член 76 
Обемот на правата и поблиските критериуми 

за спроведување на одделни видови здравствена 
заштита од претходниот член, се утврдуваат со 
програма што ја донесува Собранието на Соција-
листичка Република Македонија до 31 октомври 
во годината за наредната година. 

2. Несреќа на работа и заболување од 
професионални болести 

Член 77 
Во случај на несреќа на работа и заболување 

од професионални болести на осигурениците — 
работници од членот 57 став 1 точка 1—4 и б и 
лицата што вршат самостојна професионална деј-
ност од членот 63 на овој статут, задолжително 
им се обезбедува правото на: 

а) користење здравствена заштита за спрове-
дување на мерките за откривање и спречување 
на заболувањето од професионални болести и не-* 
среќа на работа; 

б) користење на сите видови медицинска по-
мош и ортопедски средства со цел за лекување 
и медицинска рехабилитација од последиците на 
несреќа на работа и заболувањата од професио-
нални болести заради воспоставување на работ-
ната способност; 

в) патни трошоци во врска со користење на 
здравствената заштита и рехабилитацијата. 

Правото од осигурувањето во случај на не-
среќа на работа и заболување од професионални 
.болести им се обезбедува на осигурениците неза-
висно од должината на претходното осигурување 
предвидено со овој статут. ; 

Како несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести се сметаат случаите на повре-
дите и болестите што се утврдени со прописите на 
инвалидското осигурување. 

Член 78 
Покрај задолжителните видови на здравстве-

ната заштита предвидени со закон Заедницата 
обезбедува здравствена заштита на осигурените 
лица, која опфаќа: 

1) лекарски прегледи и други видови на ме-
дицинска помош со цел да ја следи и проверува 
здравствената состојба на осигурениците кои ра-
ботат на определио работно место; 

2) лекарски прегледи, лекување на болните, 
други видови на медицинска помош и медицинска 
рехабилитација (во здравствените и други специ-
јализирани здравствени организации, во станот на 
болниот и ел.) освен лекување со примена на при-
родните фактори во лекувањето; 

3) превентива, нега и лекување на болни за-
би и уста; 

4) давање на лекови, помошен материјал кој 
служи за употреба на лекови и санитетски мате-
ријал потребен за лекувањето; 

5) заботехничка помош и забнопротетички 
средства; 

6) протези, ортопедски помагала, помошни и 
санитарни справи. 

Под лекарски прегледи и други видови меди-
цинска помош, кои на осигурените лица им се 
обезбедуваат во смисла на точка 1 од претходниот 
став, се подразбираат и здравствените услуги 
кои како мерки на превентивна заштита непо-
средно се пружаат на осигурените лица на нивно 
барање или врз основа на програмата на Заедни-
цата и склучениот договор со здравствената ра-
ботна организација за пружање здравствена за-
штита на осигурените лица. 

Под стручни медицински мерки за унапреду-
вање па здравствената состојба во смисла на став 
1 точка 2 од овој член се подразбираат мерките 
кои се преземаат врз основа и во рамките на ут-
врдената програма на Заедницата за унапредува-
ње на здравствената состојба и здравствената за-
штита на осигурените лица. Под стручни меди-
цински мерки за спречување на заболувањата во 
смисла на овој став се подразбираат здравствени-
те услуги кои на осигурените лица се пружаат 
кога се медицински индицирани, или кога се за-
должителни според посебни прописи. 
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Здравствените прегледи на работниците кои 
врз основа на посебните прописи повремено се 
спроведуваат поради непосредна заштита на ра-
ботниците со оглед на карактерот на работите во 
одделни организации односно со оглед на возра-
ста или полот на вработените работници, се обез-
бедуваат на товар на средствата на Заедницата, на 
начин и во обемот како е тоа предвидено со по-
себна одлука на Заедницата, односно склучениот 
договор меѓу Заедницата и здравствената работна 
организација. 

Другите лекарски прегледи и стручно меди-
цински мерки од ставот 1 точка 1 и 2 од овој член 
се обезбедуваат на товар на средствата на Заед-
ницата или со учество на средствата во трошоците 
за преглед само ако е тоа утврдено со одлука на 
Собранието на Заедницата во рамките на Програ-
мата за здравственото осигурување и мерките за 
унапредување на здравствената заштита на оси-
гурените лица. 

Здравствените прегледи на работниците на кои 
според посебни прописи, поради заштита на сре-
дината, задолжително се вршат санитарно-хигиен-
ски прегледи на лица кои работат во здравствени-
те работни организации, социјалните установи, 
вработени во производството и продажбата на 
животни намирници, во училиштата, во фризер-
ско-берберските дуќани, проверување на здрав-
ствената состојба на работниците кои организа-
цијата ги упатува на работа во странство, како и 
трошоците за преглед на работниците кои по соп-
ствена иницијатива одат на работа во странство 
и други задолжителни санитарно-хигиенски пре-
гледи и прегледи за утврдување на здравствената 
способност за работа на определени работни места 
или на извршување обврските на организацијата 
во врска со прописите на хигиено-техничката за-
штита (преглед на возачите на моторни возила и 
останатите лица вработени во сообраќајните ор-
ганизации), не се вршат на товар на средствата 
на Заедницата. 

Индикациите за користењето на здравствената 
заштита од став 1 точка 5 и 6 на овој член хк 
утврдува Собранието на Заедницата со општ акт. 

Член 79 
Здравствената заштита која се обезбедува на 

осигурените лица по одредбите од членот 78 на овој 
статут, осигурените лица во целост ја оствару-
ваат на товар на средствата на Заедницата ако со 
овој статут или одлука на Собранието на Заедни-
цата донесена врз основа на статутот не е пред-
видено поодделните видови на здравствената за-
штита да се обезбедуваат врз товар на средствата 
на Заедницата со учество на осигурените лица во 
трошоците за користење на таа заштита. 

Трошоците на здравствената заштита паѓаат 
на товар на средствата на Заедницата, ако осигу-
реното лице таа здравствена заштита ја остварува 
на начин утврден со овој статут и актите донесени 
врз основа на него, како и договорот за пружање 
на здравствена заштита меѓу Заедницата и здрав-
ствената работна организација. 

Трошоците на користењето на здравствената 
заштита паѓаат на товар на средствата на Заед-
ницата и кога осигуреното лице по упат на здрав-
ствената работна организација или лекарската 
комисија, поради одредени медицински индикации 
или и без упат ако е во прашање итен или инаку 
медицински оправдан случај, остварува поодделни 
видови здравствена заштита вон условите и на-
чинот кои се определени со општиот акт на Заед-
ницата. Потребата за користење здравствена за-
штита на тој начин поради медицински оправдан 
случаи ја оценува секогаш лекарската комисија, 
а поради итен случај само ако дојде до спор. 

Собранието на Заедницата во смисла на став 
1 до 3 на овој член со правилник поблиску ги 
определува условите и начинот на остварувањето 

на одделните видови здравствена заштита кои се 
обезбедуваат врз товар на средствата на Заедни-
цата. 

Ако осигуреното лице здравствената заштита 
ја остварува на друг начин, а не е во смисла на 
став 2 до 4 од овој член, Заедницата ги поднесу-
ва трошоците за таа заштита во обемот кој од-
говара на трошоците за користење на таквата 
заштита во смисла на став 2 и 4 од овој член. 
Обемот на тие трошоци и начинот на наплатува-
њето односно надоместокот на трошоците, во тие 
случаи ги определува Собранието на Заедницата 
со општ акт. 

Член 80 
Собранието на Заедницата може да пропишу-

ва со посебна одлука учество (партиципација) на 
осигурените лица во трошоците на користењето на 
одделни видови здравствена заштита утврдени со 
овој статут. 

Учеството на осигурените лица во трошоците 
на здравствената заштита не може да се воведува 
кога се во прашање задолжителните видови на 
здравствена заштита и здравствена заштита пора-
ди несреќа на работа и заболување од професио-
нални болести. 

Пред донесување на одлука од ставот 1 на 
овој член, Собранието на Заедницата задолжител-
но прибавува мислење од одборите на осигуре-
ниците. 

Член 81 
Собранието на Заедницата може со општ акт 

да ослободи од учество во трошоците за кори-
стење на одделни видови здравствена заштита 
определени категории осигурени лица со оглед на 
нивната економска состојба, возраст и други окол-
ности. 

Член 82 
Користење на лекови и имунизација, кога 

имунизацијата не е задолжителна, се обезбедува 
со учество на осигурените лица во поднесување 
на трошоците. 

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Советот на Сојузот на заедниците на здравстве-
ното осигурување на Македонија да го утврди 
износот на учеството на осигурените лица во под-
несувањето на трошоците за користењето на ле-
кови и имунизација кога истата не е задолжи-
телна. 

Член 83 
Собранието на Заедницата може да утврди ли-

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

Собранието на Заедницата може да го овла-
сти Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на Македонија да утврди листа на ле-
кови кои ќе можат да се пропишуваат на товар 
на средствата на Заедницата. 

Член 84 
Индикации за заботехничка помош и заботех-

нички средства, протези, протетички и други по-
магала и санитарни справи, стандарди на матери-
јали од кои се изработуваат овие средства и 
роковите на траењето на тие средства, како и 
условите за изработка на нови средства пред ис-
текот на определените рокови, ги утврдува Собра-
нието на Заедницата со општ акт. Со тој акт ќе 
се утврдат и премиите на осигурените лица кои 
таквите средства уредно ги одржуваат и ги кори-
стат преку определените рокови за нивното трае-
ње. 

Собранието на Заедницата може да го овла-
сти Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на Македонија, врз основа на самоу-
правен договор со другите заедници, да го донесе 
актот од претходниот став. 
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Стекнување и престанок на правата за 
користење на здравствената заштита 

Член 85 
На осигурениците осигурени по овој статут се 

обезбедува здравствена заштита од членот 78 став 
1 точка 1 до 5 од овој статут со денот на стекну-
вањето својство на осигуреник. 

Заботехничка помош, протетички средства, 
протези, ортопедски и други помагала, помошни и 
санитарни справи (член 78 став 1 точка 5 и 6 од 
овој статут), се обезбедува: 

1) на осигурениците од членот 57 став 1 точка 
1—4, 6, 8 и 9 член 58 и 63 од овој статут, ако ги 
исполнуваат условите на претходното осигуру-
вање; 

2) на осигурениците кои по престанок на ра-
ботниот однос или друга дејност примаат надоме-
сток на личен доход (член 57 став 1 точка 11 под 
а), ако непосредно пред престанокот на работниот 
однос, или друга дејност работеле со најмалку по-
ловина од полното работно време и го исполнува-
ле условот со претходното осигурување; 

3) на сите осигуреници, без оглед на условот 
од претходното осигурување, ако оваа здравстве-
на заштита е потребна во врска со претрпена не-
среќа на работа или од заболување од професио-
нални болести; 

4) на осигурениците кои тоа својство го имаат 
по овој статут како ученици во стопанството 
односно ученици на училишта за квалификувани 
работници за кои се изведува практична наста-
ва, инвалидите на трудот додека примаат мате-
ријално обезбедување или привремен надоместок 
по прописите на инвалидското осигурување и ужи-
вателите на пензија. 

Со исклучок на став 2 точка 1 од овој член 
здравствената заштита од овој став се обезбедува 
без оглед на траењето на претходното осигурува-
ње на осигурениците кои пред стапувањето во 
работен однос или пред пријавувањето во заводот 
за вработување на работници имале право на ко-
ристење на таква здравствена заштита како, деца 
на осигуреникот или деца кои осигуреникот ги зел 
на издржување или како брачен другар на оси-
гуреникот, ако стапиле во работен однос или се 
пријавиле во заводот во определен рок од денот 
на престанокот на поранешното својство на осигу-
рено лице, и тоа: деца во рок од 60 дена, а брач-
ниот другар во рок од 90 дена од денот на пре-
станокот на својството на осигурено лице. 

Член 86 
Осигурениците кои по овој статут се осигу-

рени само за случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести (член 62 од 
овој статут) ги обезбедуваат само оние видови 
здравствена заштита кои се потребни во врска со 
претрпената несреќа на работа односно со профе-
сионалното заболување. 

Член 87 
На осигурениците им се обезбедува здравстве-

на заштита од денот на стапувањето на работа 
односно од денот на стекнување својството на оси-
гуреник по друга основа, или од денот кога е ис-
полнет условот на претходното осигурување 
(член 73 од овој статут) па до истекот на 30 де-
на по престанокот на својството осигуреник. 

Како ден на стапување на работа се смета 
и денот на поаѓањето на пат поради стапување 
на работа односно должност. 

На осигуреникот кај кого поради болест или 
несреќа настапила привремена спреченост за ра-
бота за времетраењето на осигурувањето (став 1 
од овој член) се продолжува лекувањето и по пре-
станокот на осигурувањето се додека трае с в е ч е -
носта за работа поради таа болест односно не-
среќа. 

На осигуреникот кој се пријавува во заводот 
за вработување на работници ако ја одбие рабо-
тата која му е понудена, а која одговара на не-
говата стручна квалификација и физичка спо-
собност, му престанува правото на здравствена за-
штита со денот на правосилноста на решението 
за упатување на понудената работа. 

Здравствената заштита се обезбедува по овој 
статут и за време на извршување на мерките на 
безбедност со упатување на осигуреното лице во 
заводот поради чување и лекување и тоа се до-
дека таквото лице има својство на осигурено 
лице по овој статут. 

На осигуреник кој се наоѓа на издржување 
казна затвор или строг затвор, не му се обезбе-
дува здравствена заштита по овој статут. 

Член 88 
На членовите на потесното семејство и из-

држуваните членови на семејството на осигуре-
никот се обезбедува здравствена заштита во обе-
мот во кој се обезбедува и на осигуреникот од 
кого тие изведуваат свое право на здравствено 
осигурување. 

На издржуваните членови на семејството на 
осигуреникот се обезбедуваат како и на членови-
те на потесното семејство оние видови на здрав-
ствена заштита предвидени во член 78 т. 1 до 4 
од овој статут, а видовите од точка 5 и 6 од тој 
член — само ако осигуреникот од кого тие го из-
ведуваат тоа право бил претходно осигурен нај-
малку 24 месеци непрекинато или 36 месеци со 
прекини во последните 4 години или ако осигу-
реникот е уживател на старосна или инвалидска 
пензија. 

На членовите на семејството на осигуреникот 
им се обезбедува здравствена заштита за сето 
време за кое се обезбедува здравствена заштита 
на осигуреникот. 

Член 89 
По исклучок од претходниот член на овој 

статут на издржуваните членови на семејството 
на осигуреникот се обезбедува здравствена заш-
тита и додека лицето од кое се изведува правото 
на здравствена заштита се наоѓа на отслужување 
на воениот рок во Југословенската народна армија 
или за времетраењето на неспособноста за работа 
поради болест од која е отпуштен од воена служ-
ба, ако непосредно пред стапувањето на отслужу-
вање на воениот рок го исполнувал условот на 
претходно осигурување. 

На членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на 
осигуреникот не му престанал работниот однос за 
време на издржувањето на казната, им се обезбе-
дува здравствена заштита по овој статут. 

Член 90 
Осигурените членови на семејството ја ко-

ристат здравствената заштита според прописите 
што важат на подрачјето на кое тие живеат и 
според статутот на заедницата на здравственото 
осигурување за тоа подрачје. 

Обезбедување на здравствена заштита 
во странство 

Член 91 
На осигурениците во работен однос кај југо-

словенските организации во странство (член 57 
став 1 точка 1) им се обезбедува здравствена за-
штита, која по овој статут се обезбедува на оси-
гурениците во работен однос од првиот ден на 
таквото вработување. 

На членовите на потесното семејство на оси-
гуреник од ставот 1 на овој член им се обезбе-
дува здравствена заштита додека престојуваат со 
осигуреникот во странство: 
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1) ако осигуреникот е упатен на работа во • 
странство подолго од шест месеци од првиот ден 
на престојувањето во странство, и 

2) ако осигуреникот е упатен на работа во 
странство до шест месеци — здравствена заштита 
само во случај на неопходна лекарска помош. 

Член 92 
На осигурениците — југословенски државја-

ни: вработени во домаќинствата на осигурениците 
— југословенски државјани на служба во стран-
ство кај југословенските организации или во ме-
ѓународните организации; вработени кај стран-
ските организации односно работодавци, ако го 
задржале својството на лице во работен однос на 
подрачјето на Заедницата; осигурениците од чле-
нот 57 став 1 точка 1 од овој статут и осигурени-
ците упатени во странство од организацијата ка ј 
која се во работен однос — поради вршење на 
определени работи или задачи, се обезбедува 
здравствена заштита за време на нивниот престој 
во странство до шест месеци само во случај на 
неопходна лекарска помош, а по тој рок здрав-
ствената заштита која по овој статут се обезбе-
дува на останатите осигуреници во работен однос. 

На членовите на потесното семејство од ста-
вот 1 на овој член додека престојуваат со осигу-
реникот во странство, им се обезбедува здравствена 
заштита во ист обем како и на тие осигуреници. 

Член 93 
На осигурениците во работен однос и осигу-

рениците од членот 57 став 1 точка 7 и членот 
59 став 1 точка 1 и 2 од овој статут, кои се упа-
тени во странство поради стручно усовршување и 
учење односно стекнување на практика, се обзбе-
дува за време на нивниот престој во странство 
до шест месеци здравствена заштита само во слу-
чај на неопходна лекарска помош, а по тој 
рок здравствена заштита која се обезбедува по 
овој статут на останатите осигуреници во рабо-
тен однос. 

Член 94 
На осигурените лица кои се наоѓаат во стран-

ство од други причини, а не од причините од член 
91 до 93 од овој статут, им се обезбедува здрав-
ствена заштита само за првите три месеци на 
престој во странство и тоа само во случај на неоп-
ходна лекарска помош. 

Член 95 
Ако за користење на здравствена заштита за 

осигурените лица од член 91 до 95 од овој статут 
е неопходно болничко лекување, трошоците за 
таквото лекување за првите три месеци ги сноси 
во целост Заедницата. Ако болничкото лекува-
ње трае подолго од три месеци, трошоците од пр-
виот ден на четвртиот месец ги сноси Заедницата 
само до износот колку за тоа лекување би се пла-
тило на подрачјето на Заедницата односно во 
здравствената работна организација во нашата 
земја каде е индицирано таквото лекување. Ако 
не е можно преместување на болниот на болнич-
ко лекување во нашата земја поради неговата 
здравствена состојба односно нецелисходно поради 
поголема оддалеченост, Заедницата ќе ги сноси 
трошоците во целост и преку три месеци на ле-
кување. 

На осигурените лица на кои за време на пре-
стојот во странство им се обезбедува здравствена 
заштита само за случај на неопходна лекарска 
помош, ако здравствената заштита ја користат во 
странство во поширок обем односно преку опре-
делените рокови, трошоците за здравствената за-
штита користена во странство ќе се надоместат на 
товар на средствата на Заедницата во динарски 
средства и тоа само до износот на трошоците за 
пружање на таква заштита на подрачјето на Заед-

ницата односно каде според карактерот на забо-
лувањето случајот може да се лекува во нашата 
земја. 

Член 96 
Се овластува Советот на Сојузот на заедни-

ците на здравственото осигурување на Македо-
нија да донесе правилник за начинот на користе-
ње и остварување здравствена заштита во стран-
ство на товар на средствата на Заедницата и по-
стапката за остварување на правата од здравстве-
ното осигурување во странство, како и за начинот 
на височината на учеството на осигурените лица 
во трошоците за користење на лекови што се 
обезбедуваат на осигурените лица кои оствару-
ваат здравствена заштита во странство. 

Советот на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на Македонија може по пат 
на самоуправно договарање со другите сојузи на 
заедниците да ја регулира на единствен начин по-
стапката на остварувањето на правата од здрав-
ственото осигурување во странство. 

3. Надоместок на личниот доход 

Надоместок на личниот доход во случај 
на спреченост за работа 

Член 97 
Осигурениците работници (член 57 став 1 точ-

ка 1 до 4 и 7 од овој статут), како и лицата што 
вршат самостојна професионална дејност (член 63 
од Статутот) имаат право на надоместок на лич-
ниот доход за време на привремената спреченост 
за работа ако се: 

1) поради болест или несреќа на работа при-
времено неспособни за работа односно сместени 
поради лекување и медицинско испитување во 
стационарни здравствени и други специјализирани 
здравствени работни организации (во натамошниот 
текст: привремено неспособни за работа); 

2) спречени за работа поради одредено леку-
вање или медицинско испитување кои не можат 
да се вршат надвор од редовното работно време 
на осигуреникот; 

3) упатени на неопходно лекување по пропи-
сите за воените инвалиди од војната; 

4) изолирани како бактерионосители или по-
ради појава на заразни заболувања во нивната 
средина; 

5) определени да негуваат разболен член на 
потесното семејство или брачен другар — поро дил-
ка, под условите кои ги пропишува Собранието 
на Заедницата; 

6) определени за придружник на болно лице 
упатено на лекување или лекарски преглед во 
друго место. 

Надоместок на личниот доход припаѓа само за 
деновите за кои би припаѓал личен доход или на-
доместок на личниот доход во смисла на пропи-
сите од работните односи. Ако работната органи-
зација — заедница чии член е осигуреникот вове-
ла петдневна работна недела, надоместокот на 
личниот доход се исплатува само за работните де-
нови во неделата, а се пресметува како просечен 
дневен надоместок. 

Осигурениците кај кои спреченоста за работа 
настапи додека се наоѓаат на неплатено отсуство 
им припаѓа надоместок на личниот доход само по 
истекот на неплатеното отсуство, ако во тоа вре-
ме се уште постои спреченост за работа. 

Лицата на доброволна практика (волонтери) 
— член 57 став 1 точка 6 и лицата осигурени са-
мо за случаи на несреќа на работа и заболување 
од професионални болести (член 62) имаат право 
на надоместок на личниот доход само за време-
траењето на привремената неспособност за рабо-
та предизвикана со повреда на работа односно за-
болување од професионални болести. 
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Осигурениците од членот 63 на овој статут 
немаат право на надоместок на личниот доход 
во случаите од точка 2 и 6 од ставот 1 на овој 
член и член 102 и 120 од овој статут. 

Член 98 
Надоместок на личниот доход за време на 

спреченоста за работа поради нега на болен член 
на потесното семејство (член 97 ст. 1 точка 5) при-
паѓа: 

— за дете помладо од една година, за целото 
време на спреченоста за работа; 

— за другите членови на семејството постари 
од 1 и помлади од 15 години, најдолго 15 дена; 

— за постарите членови од 15 години како и 
во случај на нега на брачен другар-породилка, 
најдолго до 7 дена. 

Член 99 
Надоместок на личниот доход во случаите од 

членот 97 од овој статут припаѓа од првиот ден 
на спреченоста за работа и додека таа спреченост 
трае ако со закон или со овој статут не е поинаку 
определено. 

На осигурениците од членот 63 на овој статут 
надоместокот на личниот доход им припаѓа од 
31-от ден на непрекинатото траење на привреме-
ната неспособност за работа која дава право на 
надоместок на личниот доход освен во случаите 
од членот 97 став 1 точка 6 од овој статут. 

Привремената неспособност за работа трае до-
дека надлежниот лекар односно лекарската коми-
сија не утврди дека е воспоставена работната спо-
собност, а во секој случај престанува со де-
нот на приемот на првостепеното решение со 
кое е утврдено постоење на инвалидност и 
осигуреникот се стекнал со право на инва-
лидска пензија. Доколку осигуреникот не се 
стекнал со право на инвалидска пензија, а инва-
лидската комисија утврдила постоење на инвали-
дност, надоместок на личниот доход припаѓа се 
додека решението со кое не е признаено право 
на инвалидска пензија стане конечно во управ-
ната постапка, ако со жалба ја напаѓа инвалид-
носта. 

Член 100 
На осигуреникот кој поради одредено лекува-

ње или медицинско испитување (член 97 ст. 1 
точка 2 од овој статут) бил спречен да работи 
извесно време во текот на работниот ден, му при-
паѓа надоместок на личниот доход сразмерно на 
делот помеѓу времето поминато надвор од работа-
та и полното работно време со кое осигуреникот е 
вработен. 

На осигуреник кој во текот на работното вре-
ме побара лекарска помош која можел да ја ко-
ристи и вон работното време, не му припаѓа на-
доместок место личен доход за изгубеното време, 
освен ако лекарот потврди дека барањето на так-
ва помош во текот на работното време било оп-
равдано. 

Член 101 
На осигуреник во работен однос кој непосред-

но пред престанокот на работниот однос или дру-
га дејност исполнувал услов на претходно осигу-
рување, му припаѓа право на надоместок на лич-
ниот доход по овој статут, ако привремената не-
способност за работа настапила во рок од 30 де-
на од денот на престанокот на работниот однос 
или друга дејност. 

Член 102 
Кога лекарот во текот на лекувањето на оси-

гуреникот кој прима надоместок на личниот до-
ход утврди дека неговата здравствена состојба е 
подобрена и дека работата би била корисна за 
него за воспоставување на полна работна способ-
ност, може да одреди осигуреникот за определено 
време да работи со скратено работно време на 
соодветното работно место. 

Работата со скратено работно време од прет-
ходниот став може да трае најмногу до една го-
дина. 

Член 103 
Право на надоместок на личниот доход има 

осигуреник во работен однос и за времетраење-
то на привремената неспособност за работа која 
настанала по разрешувањето од должност, а пред 
истекот на времето за кое според општите акти 
на работната организација работникот е должен 
односно има право да остане на работа по сооп-
штување на неговата намера да истапи од работ-
ната организација односно по одлуката за пре-
станок на работата на работникот во работната 
организација. 

Член 104 
На осигуреникот не му припаѓа односно ќе му 

се запре исплатата на надоместокот на личниот 
доход за време на привремената спреченост за 
работа: 

1) ако свесно ја предизвикал неспособноста за 
работа; 

2) ако намерно го спречува оздравувањето од-
носно оспособувањето за работа; 

3) ако без оправдана причина не се јави на 
определен лекарски односно комисиски преглед; 

4) ако за време на боледувањето остварува 
личен доход од занаетчиска или друга стопанска 
дејност; 

5) ако без оправдани причини не се подло-
жи на одредено лекување, освен ако за тоа не е 
потребна посебна согласност, додека не постапи по 
дадените налози. 

На осигуреникот не му припаѓа надоместок на 
личниот доход од денот кога се утврдени окол-
ностите наведени во ставот 1 на овој член па се 
додека траат тие околности, односно додека траат 
последиците кои настапиле поради тие околности. 

Член 105 
Кога се утврди дека постојат причините од 

членот 104 став 1 точка 2 и 4 од овој статут ра-
ботната организација односно стручната служба 
која врши исплата на надоместок на личниот до-
ход, ќе ја запре исплатата на надоместокот. 

Се смета дека во смисла на членот 104 став 
1 точка 2 и 4 од овој статут постои намерно спре-
чување на оздравувањето односно оспособување 
за работа или се занимава со приватна дејност 
кога се утврди дека осигуреник на кој лекар-
поединец одобрил боловање со цел за лекување, 
работи на друго место или во своето домаќинство 
за друг или ист исплатувач на личен доход или 
работи на свој или друг земјоделски имот или 
кога се утврди дека на друг начин спротивен со 
упатствата на лекарот го спречува своето оздра-
вување и оспособување за работа. 

Запирање на исплатата на надоместокот на 
личниот доход во случаите од став 1 и 2 на овој 
член се врши врз основа на сознанието за постој-
ните факти утврдени од овластено лице на струч-
ната служба за вршење контрола на користењето 
на боледувањето или врз основа на мислењето 
на лекарот поединец кој дал мислење за работ-
ната способност на осигуреникот. 

Член 106 
Контрола на користењето на боледувањето 

врши стручната служба на Заедницата. 
Стручната служба врши контрола на користе-

њето на боледувањето во случаите односно за 
времето за кое исплатата на надоместокот на лич-
ниот доход се врши на товар на Фондот на Заед-
ницата. Оваа служба може да врши контрола на 
користењето на боледувањето по барање и прет-
ходна спогодба со работните организации и за 
времето за кое исплатата на надоместокот паѓа на 
товар на работната организација. 
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Член 107 
Кога службеното лице во вршењето на кон-

тролата (член 106) утврди постоење на фактите 
од членот 104 став 1 точка 2 и 4 односно членот 
106 став 2 од овој статут ќе издаде наредба за за-
пирање исплатата на надоместокот на личниот 
доход. Наредбата е извршна. 

Наредбата од ставот 1 на овој член службе-
ното лице ја издава писмено во 2 примерока од 
кои еден се врачува на осигуреникот, а еден на 
стручната служба на Заедницата како исплатувач 
на надоместокот на личниот доход, со свој изве-
штај. Ваков извештај се доставува до работната ор-
ганизација со цел за преземање на определени 
мерки, кога надоместокот паѓа на товар на работ-
ната организација. 

Осигуреникот на кој со наредба му е запрена 
исплатата на надоместокот на личниот доход мо-
же во рок од три дена од денот на приемот на 
наредбата да бара од стручната служба на Заед-
ницата односно од работната организација со ре-
шение да го утврди неговото право во смисла на 
членот 97 од овој статут, кое се донесува по при-
бавено мислење на лекар поединец кој ја дал 
оценката за работната способност на осигурени-
кот. Службеното лице кое ја издало наредбата е 
должно таквото барање, ако е поднесено при из-
давање на наредбата, да го достави на службата, 
односно работната организација заедно со изве-
штајот за издавање на наредбата. 

За воспоставување исплата на надоместокот 
на личниот доход запрен врз основа на став 1 
од овој член, решава стручната служба на Заед-
ницата односно работната организација по бара-
ње на осигуреникот ако лекарот поединец кој го 
лекувал осигуреникот оцени дека престанало 
штетното дејствие на околностите поради кое ис-
платата на надоместокот била запрена. 

Член 108 
Основата за надоместок на личниот доход (во 

натамошниот текст: основа за надоместок) ја со-
чинува просекот на личниот доход што го оства-
рил работникот во претходната година пред годи-
ната во која настапил случајот поради кој се 
стекнува правото на надоместок. 

Личниот доход што се зема за утврдување на 
основата за надоместок го сочинуваат личниот 
доход и другите примања на осигуреникот кои 
според посебни прописи служат за утврдување на 
пензиската основа. 

Член 109 
Основата за надоместок се утврдува врз ос-

нова на просечниот износ на личниот доход на 
осигуреникот (по час, дневно или месечно) што 
го примал во претходната година и чиј Р1знос ко-
нечно е утврден со распределбата на личниот до-
ход по завршната сметка на организацијата. 

На осигуреникот кој во претходната година 
работел во друга организација или во повеќе ор-
ганизации како основа за надоместок му се зема 
просечниот износ на личниот доход примен во 
претходната година во организацијата во која ра-
ботел, а утврден со распределбата на личниот до-
ход по завршената сметка, односно просечниот из-
нос на вкупниот примен личен доход утврден со 
распеределбата по завршните сметки во сите ор-
ганизации во кои осигуреникот работел во прет-
ходната година. 

Основата за надоместок се утврдува во сми-
сла на став 1 и 2 од овој член, ако осигуреникот 
во претходната година примал личен доход за 
најмалку три цели календарски месеци. Ако оси-
гуреникот во претходната година примал личен до-
ход за помалку од три цели календарски месеци или 
воопшто не примал личен доход како основа за 
надоместок се зема просечниот износ на месеч-
ната аконтација на личниот доход што ја примал 
осигуреникот во тековната година со настапување 

на спреченоста за работа. Ако осигуреникот не 
примал во тековната година аконтација на лич-
ниот доход ниту за еден полн календарски месец, 
како основа за надоместок се зема просечниот из-
нос на примената аконтација на личниот доход 
пресметана по час во тековната година до наста-
пувањето на спреченоста за работа. 

На осигуреник вработен кај приватен работо-
давец основата за надоместок се утврдува во со-
гласност со одредбите на став 1—3 на овој член, со 
тоа што како основа за надоместок се зема нето-
износот на личниот доход на кој се плаќа придо-
нес за здравствено осигурување. 

На осигурениците на кои основата на надо-
местокот им се утврдува по став 1 и 2 на овој 
член, во случаите на спреченост за работа што ќе 
настапат од почетокот на годината до донесува-
њето на завршната сметка за претходната годи-
на, им се исплатува, до утврдување на основицата 
на надоместокот, аконтација на надоместокот на 
личниот доход. За утврдување износот на оваа 
аконтација како основа за надоместок се зема 
просечниот износ на аконтацијата на личниот 
доход примена во претходната година. 

На учениците во стопанството и учениците на 
училиштата за квалификувани работници како 
основица за надоместок се зема просечниот месе-
чен износ на наградата остварена за последните 
3 месеци пред месецот во кој настапил случајот 
за кој се дава правото на надоместок. 

Член 110 
Ако осигуреникот на кој основицата на на-

доместокот му е утврдена во смисла на членот 
109 од овој статут се наоѓа на боледување подолго 
од една година, а во меѓувреме општиот просек 
на личните доходи во организацијата во која е 
на работа се зголемил, ќе му се преутврди осно-
вицата за надоместок во соодветен поголем износ 
кој одговара на процентот на зголемениот просек 
на личниот доход утврден со завршната сметка 
за претходната година во однос на годината од 
која е утврдена основицата на надоместокот. 

Зголемувањето на основицата за надоместокот 
по став 1 од овој член го врши Службата на Заед-
ницата по службена должност, а врз основа на 
прибавените докази за исполнување на условот. 

Член 111 
Основата на надоместокот на лицата што вр-

шат самостојна професионална дејност ја сочину-
ва основицата на придонесот на здравственото 
осигурување што на осигуреникот му е утврдена 
за претходната година. 

Доколку осигуреникот од ставот 1 на овој член 
започнал да се занимава со самостојна професио-
нална дејност во тековната година, основицата на 
надоместокот се утврдува од основицата на при-
донесот што ќе му се утврди за тековната година, 
а до утврдувањето на таквата основица ќе му се 
исплатува аконтација на надоместокот според 
основицата предвидена како најниска основица 
на придонес за здравствено осигурување. 

Член 112 
На осигурениците на кои надоместокот на лич-

ниот доход (во натамошниот текст: надоместок) 
им припаѓа за време на привремената спреченост 
за работа во врска со несреќа на работа или за-
болување од професионални болести (член 62), ка-
ко основа за надоместок се зема основицата ут-
врдена со одлуката на Собранието на Заедницата, 
според стручната-школската подготовка во колку 
не остваруваат личен доход. 

Член 113 
Заедницата на товар на своите средства обез-

бедува надоместок на личниот доход поради спре-
ченост за работа на: 
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1) осигурениците-работници и другите лица од 
членот 97 на овој статут за време на спречено-
ста за работа од 31-от ден на спреченоста; 

2) осигурениците-работнички за време на от-
суство поради бременост и породување во траење 
што како најмало е утврдено со закон и тоа од 
првиот ден на тоа отсуство; 

3) осигурениците-работнички односно работ-
ници за време на спреченоста за работа поради 
нега на болно дете, и тоа: 

— на дете помало од една година, за целото 
време на спреченост за работа; 

-— на дете постаро од една а помало од 3 го-
дини, надоместок на личниот доход најмногу до 
15 дена; 

4) на осигуреник-работничка која по истекот 
на отсуството поради бременост и породување ра-
боти со скратено работно време во смисла на 
прописите за работните односи и припаѓа за вре-
мето поминато вон работа, дел од надоместокот на 
личниот доход од ставот 1 на овој член во износ 
кој одговара сразмерно на времето поминато вон 
работа во однос на полното работно време. 

Износ на надоместокот 

Член 114 
Во случаите на спреченост за работа кога на-

доместокот на личниот доход паѓа на товар на 
средствата на Заедницата, надоместокот изнесу-
ва: 

а) На осигурениците кои го исполнуваат усло-
вот на претходно осигурување: 

1) 80°/о од основицата почнувајќи од 31-от 
до 60-от ден на спреченоста за работа; 

2) 90% од основицата почнувајќи од 61-от ден 
на спреченоста за работа па се додека трае так-
вата спреченост. 

б) На осигурениците кои не го исполнуват 
условот на претходно осигурување:^ 

1) 70% од основицата почнувајќи од 31-от до 
60-от ден на спреченост за работа; 

2) 80% од основицата почнувајќи од 61-от ден 
на спреченоста за работа па се додека трае так-
вата спреченост. 

в) На осигурениците работници-работнички за 
време на спреченоста за работа поради нега на 
болно дете: 

1) 80% од основицата за првите 60 дена за 
дете до една година; 

2) 90% од основицата почнувајќи од 61-от ден 
па до крајот на спреченоста за работа за дете до 
една година, и 

3) 70% од основицата за 15 дена на спрече-
носта за работа за дете постаро од една, а помла-
до од 3 години. 

Член 115 
Во случаите на спреченост за работа за првите 

30 дена, кога надоместокот на личниот доход па-
ѓа на товар на средствата на приватен работода-
вец, височината на надоместокот изнесува: 

1) 80% од основицата за осигурениците кои го 
исполнуваат условот на претходното осигурување; 

2) 70% од основицата за осигурениците кои не 
го исполнуваат условот на претходното осигуру-
вање; 

3) 100% од основицата на осигурениците од 
овој член чија неспособност за работа е предиз-
викана од несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести. 

Член 116 
Надоместокот на личниот доход утврден со 

овој статут не може да биде помал од минимал-
ниот личен доход утврден со посебен пропис. 

Член 117 
Височината на надоместокот на личниот до-

ход што паѓа врз товар на средствата на Заедни-
цата ќе се исплатува 100% од основицата: 

1) за време на привремената спреченост за 
работа предизвикана со несреќа на работа и за-
болување од професионални болести; 

2) кога осигуреникот е одреден како придруж-
ник на болно лице упатено на лекување или ле-
карски преглед во друго место. 

Член 118 
На осигуреникот кој по овој статут оствару-

ва право на надоместок на личниот доход, а се 
наоѓа на лекување во стационарна здравствена 
или друга специјализирана работна организација 
во која има обезбедено сместување и исхрана, за 
тоа време му се намалува износот на надоместокот 
на личниот доход, и тоа: 

1) 20% ако нема членови на семејството кои 
по овој статут се осигурени како членови на се-
мејството на осигуреникот; 

2) 10% ако има еден осигурен член на семеј-
ството. 

Намалувањето по став 1 од овој член од 20% 
од основицата за надоместокот на личниот доход 
не може да изнесува помалку од минималниот 
личен доход утврден со посебни прописи. 

Како членови на семејството на осигуреникот 
во смисла на ставот 1 од овој член се земаат 
предвид и децата на кои се обезбедува здрав-
ствена заштита по основа на осигурувањето на не-
говиот брачен другар. 

Член 119 
Одредбите на претходниот член се однесуваат 

и на осигурениците кои за време на извршува-
њето на мерките за безбедност се упатени во уста-
нова заради чување и лекување. 

Член 120 
На осигурениците на кои за време на при-

времената неспособност за работа со скратено ра-
ботно време (член 102) им припаѓа дел од надоме-
стокот на личниот доход кој одговара сразмерно 
на времето поминато вон работа според полното 
редовно работно време, ако личниот доход оства-
рен за време на скратеното работно време е помал 
од соодветниот дел на надоместокот кој би им 
припаѓал за тоа време да не работеле, им припа-
ѓа и надоместок во височина на таа разлика. 

Осигуреникот кој во периодот на работењето 
со скратено работно време користи годишен од-
мор, му припаѓа соодветен дел од надоместокот 
на личниот доход од ставот 1 и на овој член и за 
време на користењето на годишниот одмор. 

Член 121 
На осигуреник кој за време на спреченоста 

за работа е отстранет од должноста поради пове-
дена кривична постапка или постапка за повре-
да на работната должност, или е ставен во прит-
вор или истражен затвор, му припаѓа намален на-
доместок на личниот доход во височина од една 
третина од надоместокот, а ако има член на издр-
жување —• во височина од една половина. Вак-
вото намалување на надоместокот му припаѓа на 
осигуреникот за време на привремената спрече-
ност за работа додека е оддалечен од должност 
или се наоѓа во притвор или истражен затвор. 

На осигуреникот од ставот 1 на овој член кој 
со правосилна одлука е казнет само за повреда 
на работната должност односно кога биде пуш-
тен од притвор или истражен затвор затоа што 
постапката против него со правосилно решение е 
запрена, или затоа што со правосилна одлука е 
ослободен од обвинението, или обвинението е од-
биено, но не поради ненадлежност на судот, ќе 
се исплати запрениот дел на надоместокот на 
личниот доход. 
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Член 122 
На осигуреник кој во рок од 30 дена од денот 

на заклучувањето на боледувањето стане пов-
торно привремено неспособен за работа од иста 
болест повторното боледување му се смета како 
продолжение на поранешното боледување како во 
поглед на основата и височината на надоместо-
кот на личниот доход, така и во поглед на обвр-
ските на Заедницата за исплата на тој надоме-
сток. 

Посебни одредби за надоместок 

Член 123 
На осигурениците на кои со посебни прописи 

им е обезбедено бесплатно користење на здрав-
ствена заштита и кога по ОВОЈ статут им при-
паѓа надоместок на личниот доход, овој надоме-
сток ќе се исплатува во височина од 100% од ос-
новата на надоместокот во сите случаи и за сето 
време на спреченоста на работа. Надоместокот во 
височина од 100а/о од основата се исплатува до-
дека осигуреникот се наоѓа во стационарна или 
друга специјализирана здравствена работна орга-
низација во која има сместување и исхрана (член 
118). 

. Средствата за покривање на разликата по-
меѓу износот на надоместокот на личниот доход 
што им припаѓа на осигурениците по овој статут 
и износот до 100% на надоместокот се обезбеду-
ваат од средствата наменети според посебните 
прописи за заштита на лицата од став 1 на овој 
член. 

Член 124 
На осигуреник во работен однос ка ј југосло-

венските организации во странство или во дома-
ќинствата на тие осигуреници односно осигуре-
ниците вработени во меѓународните организации 
(член 57 став 1 точка 1), како и осигурениците 
упатени во странство поради вршење на опреде-
лени работи или задачи, или поради стручно усо-
вршување, припаѓа за време на спреченоста за 
работа, место надоместок, личен доход односно 
дневница или стипендија. 

Исплатата на личниот доход, дневницата однос-
но стипендијата ја вршат на свој товар организа-
цијата или работодавецот кај кој осигуреникот од 
ставот 1 на овој член е вработен односно од кој 
прима стипендија. По исклучок, осигуреникот вра-
ботен во својство на куќна помошничка личниот 
доход за првиот месец го врши работодавецот на 
свој товар, а по тоа исплатата паѓа на товар 
на средствата на Заедницата. 

На осигурениците кои се на работа во стран-
ство врз основа на посебна спогодба и задржале 
својство на лице во работен однос во Југославија 
(член 57 став 1 точка 1), им припаѓа надоместок 
на личниот доход додека се наоѓаат во стран-
ство на товар на средствата на Заедницата, ако за 
тоа време со спогодбата не им е обезбеден надо-
месток од странскиот работодавец. 

На осигурениците кои стапиле во работен од-
нос во странство врз основа на меѓународна спо-
годба кај странски работодавец, а кои се осигуре-
ни по овој статут во смисла на член 57 став 1 
точка 2 од Статутот, им припаѓа за време на спре-
ченоста за работа надоместок на личниот доход 
на товар на средствата на Заедницата само доде-
ка се наоѓаат во Југославија. 

На осигурениците од ставот 1 до 4 од овој 
член, кога им припаѓа надоместок на личниот до-
ход, како основа за надоместок се зема износот на 
основицата која служи за пресметување и пла-
ќање на придонесот за здравственото осигурување 
во Југославија. 

Надоместок во случај на бременост 
и породуваше 

Член 125 
На осигуреник-работничка од членот 57 став 

1 точка 1—4 и точка 7 од овој статут, како и на 
осигуреник жена што врши самостојна професио-
нална дејност (член 63 — во натамошниот текст: 
осигуреник-работничка) им припаѓа надоместок 
на личниот доход за време на отсуство поради 
бременост и породување во траење кое е како нај-
малку утврдено со Законот за лицата во работен 
однос. 

Надоместокот на личниот доход за време на 
отсуство поради бременост и породување изнесува 
100()/о од основицата на надоместокот утврден спо-
ред член 108—111 од овој статут. 

Надоместокот на личниот доход од ставот 2 на 
овој член припаѓа на осигуреник —• работничка 
за сето времетраење на отсуството поради бреме-
ност и породување (став 1) и не се намалува во 
смисла на членот 118 од овој статут ако истата 
за тоа време се наоѓа во здравствена работна ор-
ганизација во која има сместување и исхрана. 
По истекот на отсуството надоместокот на лич-
ниот доход кој припаѓа на осигуреникот-работ-
ничката во случаите на спреченоста за работа 
(член 97) се утврдува со примена на чл. 114—116 
од овој статут. 

Одредбите на членот 123 од овој статут ќе 
се применуваат и во поглед на исплатувањето на-
доместок на личниот доход за време на отсуство 
поради бременост и породување. 

Член 126 
На осигуреник-работничка која по истекот на 

отсуството поради бременост и породување работи 
со скратено работно време во смисла на пропи-
сите за работните односи и припаѓа за времето 
поминато вон работа, дел од надоместокот на лич-
ниот доход утврден според членот 11З став 1 
точка 2 од овој статут во износ кој одговара 
сразмерно на времето поминато вон од работата 
во однос на полното работно време. 

На . осигуреник-работничка која во заштитниот 
период од ставот 1 на овој член стане привремено 
спречена за работа (член 97 став 1) и припаѓа, до-
дека трае таа спреченост, покрај надоместокот 
од ставот 1 на овој член и надоместок на личниот 
доход за случај на привремена спреченост, која 
одговара на скратеното работно време. 

На осигуреник работничка и припаѓа надо-
месток на личниот доход од ставот 1 на овој член 
за време на користење на годишен одмор во за-
штитниот период. 

Член 127 
Одредбите на овој статут кои се однесуваат 

на работа со скратено работно време во текот на 
привремената спреченост односно во текот на хра-
нење на детето и право на надоместок на личен 
доход за тоа време, како и во случај на спрече-
ност за работата во текот на работниот ден, нема 
да се применуваат на осигурениците кои вршат 
самостојна професионална дејност. 

Член 128 
На осигуреник-работничка и припаѓа надо-

месток на личниот доход за време на бременост 
и породување на начинот и под условите предви-
дени во членот 124 од овој статут со тоа што 
исплатата на надоместокот на товар на средствата 
на Заедницата започнува од првиот ден на по-
четокот на отсутноста поради бременост и породу-
вање, до колку се исполнети условите од членот 
124 по однос на местото на престојувањето. 

Член 129 
На осигуреник-работничка и припаѓа надоме-

сток на личниот доход за време на отсуство од 
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работа поради бременост и породување и по пре-
станокот на работниот однос или друга дејност, 
ако почетокот на периодот на заштитата поради 
бременост и породување (чл. 125 став 1) се падне: 

1) по разрешувањето од должноста, а пред 
истекот на времето за кое според општиот акт на 
работната организација работникот е должен од-
носно има право да остане на работа по соопшту-
вање на својата намера да истапи од работната 
заедница односно по одлуката за престанок на ра-
ботата на работникот во работната организација; 

2) во рок од 30 дена од денот на престанокот 
на работниот однос односно друга дејност, ако во 
тој рок се пријави на надлежиот завод за врабо-
тување на работници. 

Надоместок на патни трошоци 

Член 130 
Надоместокот на патните трошоци што им 

припаѓа на осигурените лица по одредбите на овој 
статут опфаќа: 

1) надоместок на трошоците за превоз; 
2) надоместок на трошоците за исхрана и сме-

стување за време на патувањето и престојот во 
друго место. 

Член 131 
Надоместок на патните трошоци припаѓа на 

сите осигурени лица кога: 
1) од здравствената работна организација, ле-

карот поединец или лекарската комисија се упа-
тени или поканети на друго место во врска со 
остварување на правата во овој статут; 

2) морале да патуваат од местото на вработу-
вањето, односно од местото на живеењето во кое 
нема лекар, до најблискиот лекар или здравстве-
на организација во друго место поради лекар-
ски преглед или лекување. 

Член 132 
Надоместок на патните трошоци припаѓа на 

осигуреникот и за придружникот ако по оценка 
на лекарот поединец, лекарската комисија или 
здравствената работна организација се утврди 
дека на осигуреното лице упатено на лекување 
или лекарски преглед во друго место му е потре-
бен придружник за време на патувањето и пре-
стојот. 

Ако на лекување или лекарски преглед се 
упатуваат ЂО друго место деца на осигуреникот 
или дете кое осигуреникот го зел на издржување, 
се смета дека придружник за време на патување-
то е потребен ако детето е помало од 15 години, 
доколку не е обезбеден стручен придружник. 

Член 133 
Надоместокот на трошоците за превоз паѓа на 

товар на средствата на Заедницата и кога пре-
возот на осигуреното лице е извршен поради 
прием во здравствена работна организација, ис-
праќање од здравствена работна организација и 
преместување од една во друга здравствена работ-
на организација, во местото на вработувањето од-
носно во местото на постојаниот или привремениот 
престој на болниот, ако потребата на превозот е 
условена од здравствената состојба на болниот, а 
таа потреба ја утврдил лекарот или здравстве-
ната работна организација во која болниот е леку-
ван или и без тоа, ако превозот бил потребен пора-
ди итноста на случајот, односно од други меди-
цински причини. 

Одредбата од ставот 1 на овој член важи и 
кога осигуреното лице на кои здравствената за-
штита се обезбедува во странство во смисла на 
чл. 59 — 63 на овој статут, се превезува од стран-
ство, ако потребата за превоз поради враќање во 
земјата ја утврдила стручната служба за работите 
на здравственото осигурување врз основа на ми-

слењето на лекарската комисија или установата 
во која осигуреното лице се лекува. 

Член 134 
Собранието на Заедницата го определува на-

чинот на употребата на превозните средства имај-
ќи ја предвид здравствената состојба на болниот 
и должината на патот, поблиските услови и начи-
нот за остварувањето на надоместокот на патните 
трошоци, како и висината на надоместокот на 
трошоците за исхрана и сместување за време на 
патувањето и престојот во друго место што на 
осигурените лица им припаѓа на товар на сред-
ствата на Заедницата. 

Помош и опрема за новородено дете 

Член 135 
На осигурениците кои се здравствено осигуре-

ни со овој статут им припаѓа право на помош 
за опрема за секое новородено дете, и тоа: 

1) на осигуреник — жена; 
2) на осигуреник •— маж за случај на породу-

вање на неговата брачна другарка која е осигу-
рена како член на неговото семејство; 

3) на осигуреник за случај на породување на 
било кое женско лице кое е осигурено како член 
на неговото семејство. 

Помош за опрема на новородено дете припа-
ѓа и во случај на породување на членот на семеј-
ството —• жена на кое се обезбедува здравствена 
заштита додека лицето по кое има право на таа 
заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок. 

Помош за опрема на новородено дете припаѓа 
и: 

1) за дете родено во рок од 10 месеци од денот 
на смртта на осигуреникот, односно по разводот на 
бракот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа 
помош; 

2) за вонбрачно дете на осигуреникот, ако тат-
ковството е утврдено врз основа на признание или 
судска одлука; 

3) за усвоено дете до 1 година на живот. 

Член 136 
Собранието на Заедницата со посебна одлука 

ја одредува височината на помошта на опремата за 
новородено дете. 

Примања во случај на смрт на 
осигурени лица 

Член 137 
На осигуреното лице во случај на смрт на 

член на семејството му припаѓа надоместок на 
трошоците за закоп, а на членовите на семеј-
ството во случај на смрт на осигуреникот-надо-
месток на трошоците за закоп и посмртна помош. 

а) Надоместок на трошоците за закоп 

Член 138 
Надоместок на трошоците за закоп припаѓа на 

секој кој ќе изврши закоп на умрено осигуре-
но лице. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на осигуреникот или член на 
семејството на осигуреникот и ако смртта наста-
пила во рок од 30 дена од денот на престанокот 
на работниот однос или друга дејност, по која 
има својство на осигуреник — член на семејството 
на осигуреникот по овој статут. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на член на семејството на оси-
гуреникот на кој здравствената заштита се обез-
бедува додека осигуреникот се наоѓа на отслу-
жување на воениот рок. 
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Член 139 
Височината на надоместокот на трошоците за 

закоп ја утврдува Собранието на Заедницата со 
одлука во зависност од возраста на осигуреното 
лице и движењето на трошоците во врска со по-
гребот. 

Надоместокот на потребните трошоци за оси-
гурено лице умрено и закопано надвор од мес-
тото на постојаното живеење, се определува и ис-
платува во височината на надоместокот опреде-
лен според местото на закопот, ако тоа за корис-
никот е поповолно. 

Надоместокот на трошоците за закоп за оси-
гурено лице умрено за време на престој во стран-
ство се определува во височина на неопходно по-
требните трошоци за закоп во земјата во која оси-
гуреното лице умрело. 

Височината на неопходните трошоци за закоп 
од претходниот став ја оценува надлежниот ор-
ган на Заедницата, земајќи го предвид прибаве-
н о ^ мислење за тоа од дипломатско-конзуларно-
то претставништво на СФРЈ во таа земја. 

б) Посмртна помош 

Член 140 
Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-

вите на неговото семејство им припаѓа, ако оси-
гуреникот ги издржувал до неговата смрт, посмрт-
на помош во височина на едномесечен износ од 
основата за надоместок на личниот доход, однос-
но едномесечната последна пензија, материјално-
то обезбедување или привремениот надоместок при 
што се зема предвид и заштитниот додаток кој 
се исплатува со пензијата како и додатокот на 
инвалидноста кој се исплатува со инвалидската 
пензија што му припаѓале на умрениот осигуре-
ник по прогоните на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

Се смета дека осигуреникот ги издржувал чле-
новите на семејството во смисла на претходниот 
став, ако членовите на семејството имале право на 
здравствена заштита по основа на осигуреникот. 

Глава V 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 

Општи одредби 

Член 141 
Осигуреното лице ги остварува правата од 

здравственото осигурување на начин и под усло-
вите предвидени со закон, овој статут и другите 
општи акти на Заедницата и на начинот предви-
ден со договорот што го склучува Заедницата со 
здравствените работни организации (во натамош-
ниот текст: договор за пружање на здравствена 
заштита). 

Член 142 
Правата од здравственото осигурување може 

да ги оствари лице на кое му е признаено свој-
ство на осигурено лице. 

Својството на осигурено лице го утврдува 
Службата на Заедницата врз основа на пријавата 
за осигурување што ја поднесува организацијата 
односно приватниот работодавец. 

Лице за кое организацијата односно приват-
ниот работодавец не ќе поднесе пријава за осигу-
рување, може да бара од Службата на Заедница-
та со решение да му го признае својството на 
осигурено лице. 

Признавање својството на осигурено лице се 
потврдува со издавање на пропишана исправа за 
здравствено осигуруварве (здравствена легитима-
ција) во форма и содржина пропишана од над-
лежниот републички орган. 

Член 143 
Пријава за осигурување на осигурените ли-

ца по однос на самостојна професионална дејност 
— поднесува лицето кое врши самостојна про-
фесионална дејност. 

Член 144 
Ако Заедницата не му признае својство на 

осигурено лице на лицето за кое е поднесена при-
јава за осигурување или тоа својство ќе му го 
признае по некоја друга основа, донесува за тоа 
решение кое го доставува на заинтересираното 
лице и на подносителот на пријавата. 

Против решението од претходниот став заин-
тересираното лице и подносителот на пријавата 
можат заеднички или секој поодделно да изјават 
жалба до Комисијата за жалби како второстепен 
орган на Заедницата. Решението на Комисијата 
за жалби е конечно. 

Член 145 
Правата од здравственото осигурување устано-

вени со закон, овој статут и други општи акти 
на Заедницата осигурените лица ги остваруваат 
во управна постапка пред Службата на Заедни-
цата. 

Постапката од претходниот член е двостепе-
на. 

Против првостепеното решение осигуреникот 
има право на жалба. Решението по жалбата е ко-
нечно во управната постапка и против истото мо-
же да се води работен спор во редовна граѓанска 
постапка. 

Против конечното решение од претходниот 
став со кое се решава за парични надоместоци и 
помошти, осигуреното лице може да поведе по-
стапка пред општинскиот суд надлежен според 
седиштето на Заедницата на здравственото осигу-
рување кај кој е осигурено или според местото на 
живеењето на осигуреното лице. 

Член 146 
Против првостепеното решение во втор степен 

решава комисија за жалби. 
Комисијата од претходниот став ја сочинуваат 

претседател и 4 члена. 
Претседателот и членовите се именуваат од 

редот на членовите од Собранието на Заедницата. 
Мандатот на членовите на комисијата трае 4 

години. 
Изборот и отповикувањето на членовите на 

комисијата се врши на начин и постапка предви-
дена за другите органи на Заедницата. 

Комисијата работи на седници и полноважно 
може да одлучува само ако се присутни најмалку 
3 члена. Решенијата на комисијата ги потпишува 
претседателот. 

Член 147 
При решавањето на правата од членот 145 на 

овој статут, ќе се применуваат одредбите на За-
конот за општа управна постапка, ако со закон и 
овој статут не е поинаку определено. 

Член 148 
Во рамките на Заедницата се води евиденција 

на осигурениците што ја пропишува надлежниот 
републички орган. 

Заедницата за свои потреби може да пропи-
шува и води и друга евиденција на осигурени-
ците. 

Остварување на здравствена заштита 

Член 149 
Осигурените лица ја остваруваат здравстве-

ната заштита врз товар на средствата на Заедни-
цата непосредно преку здравствените работни ор-
ганизации кои се оспособени за пружање на соод-
ветни здравствени услуги. 
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Член 150 
Осигурените лица имаат право на слободен 

избор на здравствена работна организација и ле-
кар кој ќе им пружа здравствена заштита. 

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

Член 151 
Осигурено лице може да биде упатено на ле-

кување во странство во случај: 
— да се исцрпени сите можности за лекување 

на осигуреното лице во Југославија; 
— да постојат можности за лекување во не-

која здравствена установа во странство од кое би 
можело да се очекуваат поволни резултати. 

Член 152 
Се овластува Советот на Сојузот на заедници-

те на здравственото осигурување на работниците 
на Македонија на единствен начин за Република-
та, да ги регулира со посебен акт начинот и по-
стапката за упатување на осигурените лица на 
лекување во странство. 

Советот на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците на Маке-
донија може по пат на самоуправно договорање со 
другите сојузи на заедниците на здравственото 
осигурување на работниците да ги регулира на 
единствен начин за целата земја начинот и по-
стапката за упатување на осигурените лица на ле-
кување во странство. 

Учество на лекарските комисии 
во постапката 

- Член 153 
Во пружање на здравствената заштита и во 

постапката за остварување на правата по овој ста-
тут учествуваат: лекар, лекарска комисија, коми-
сија на вештаци — лекари и комисија на инва-
лидско осигурување. 

Член 154 
Заедницата со општ акт формира лекарска ко-

мисија и комисија на вештаци-лекари, со кој го 
утврдува составот, надлежноста и начинот на ра-
ботата на овие комисии. 

Заедницата во смисла на членот 150 став 2 од 
овој статут поблиску ги утврдува задачите на ле-
карот поединец за спроведувањето на здравстве-
ната заштита на осигурениците. 

Приговор на оценката на лекарот поединец 
и лекарската комисија 

Член 155 
Ако осигурениот не е задоволен со оценката 

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

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

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

Лекарот на кого му е изјавен приговорот е 
должен веднаш да го достави предметот до над-
лежната лекарска комисија. 

Член 156 
Лекарската комисија е должна веднаш да го 

земе во постапка приговорот заради донесување 
на оценка. 

Ако приговорот е изјавен против оценката за 
работната способност на осигуреникот, лекарската 
комисија е должна веднаш да го повика осигу-
реникот на преглед. Во другите случаи комиси-
јата веднаш ќе го повика на преглед осигуреното 
лице ако смета дека е тоа потребно за давање на 
правилна оценка. Ако лекарската комисија смета 
дека е потребно да се дополни медицинската обра-
ботка, ќе ги определи без одлагање потребните 
медицински испитувања. 

Оценката за здравствената состојба и оценка-
та за работната способност на осигуреникот мора 
да бидат потполни, образложени и во согласност 
со медицинската документација што служела како 
основа за давање на оценката. 

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

За оценката на лекарската комисија писмено 
ќе се известат лекарот, Службата на Заедницата, 
работната организација односно приватниот рабо-
тодавец каде што е вработен осигуреникот. 

Член 157 
Против оценката на лекарската комисија мо-

же да се поднесе приговор до комисијата за веш-
таци — лекари во рок од три дена од денот на 
соопштувањето на оценката на лекарската коми-
сија, во случаите и под услови утврдени со овој 
статут. 

Приговорот се поднесува усно, на записник 
или писмено до лекарската комисија против чија 
оценка се изјавува приговорот, а таа е должна 
приговорот заедно со предметот веднаш да го до-
стави до комисијата на вештаци •—• лекари. При-
говорот може да се поднесува во писмена форма 
и непосредно до комисијата на вештаци — лекари. 

Член 158 
Комисијата на вештаци -— лекари е должна 

веднаш да го земе во постапка приговорот заради 
давање на своја оценка. 

Ако приговорот е изјавен против оценката на 
работната способност, комисијата на вештаци — 
лекари е должна веднаш да го повика осигуре-
никот на преглед. Во другите случаи комисијата 
ја дава својата оценка врз основа на медицинска-
та документација, а може, ако најде дека тоа е 
потребно, и да го повика осигуреникот на преглед. 
Ако комисијата смета дека е потребно да се до-
полни медицинската обработка, ќе ги определи 
без одлагање потребните медицински испитувања. 

Оценката што ја дава комисијата на вештаци-
лекари по повод изјавениот приговор против оцен-
ката на лекарската комисија, е конечна. 

За оценката на комисијата на вештаци-лека-
ри писмено ќе се известат: осигуреникот, лекар-
ската комисија против чија оценка е изјавен при-
говорот, лекарот поединец, службата на Заедни-
цата и работната организација односно приват-
ниот работодавец каде што осигуреникот е врабо-
тен. 

Член 159 
Службата на Заедницата, организацијата од-

носно приватниот работодавец можат да бараат 
осигуреникот чија способност ја оценил лекарот 
да се подложи на преглед од страна на надлеж-
ната лекарска комисија заради повторно оцену-
вање на неговата работна способност. Повторен 
преглед не може да се бара ако осигуреникот се 
наоѓа на лекување во стационарна здравствена ра-
ботна организација. 

Лекарската комисија е должна по приемот на 
барањето веднаш да го повика осигуреникот на 
преглед. 

Осигуреникот е должен да и се јави на ле-
карската комисија заради преглед во рокот што 
ќе го определи комисијата. Ако осигуреникот без 
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оправдани причини не се јави на поканата за 
преглед натамошното исплатување на надоместо-
кот на личниот доход му се запира се додека не се 
јави на поканата. 

Остварување на правата на паричните 
надоместоци и помошти 

Член 160 
Правото на надоместок на личниот доход и дру-

гите парични надоместоци според овој статут и 
другите општи акти на Заедницата, осигурените 
лица ги остваруваат, по правило, кај Службата на 
Заедницата. 

Определени права од претходниот став осигу-
рениците можат да остваруваат во работните ор-
ганизации во колку Заедницата со договор ќе ги 
пренесе овластувањата на работната организа-
ција. 

Член 161 
За правото на надоместокот на личниот доход 

на осигуреникот поради спреченост за работа кога 
се остварува на товар на Заедницата, решава 
Службата на Заедницата по претходно прибавена 
оценка и мислење на лекар поединец односно ле-
карската комисија. 

* Член 162 
Исплата на паричните надоместоци и помошти 

се врши, по правило, врз основа на поднесените 
докази, без донесување на формално решение. 

По барање на осигуреното лице, Службата на 
Заедницата е должна за неговото право на пари-
чен надоместок или помош да донесе решение во 
писмена форма (првостепено решение). 

Против првостепеното решение со кое е одлзг-
чено за остварувањето на правата од здравстве-
ното осигурување, осигуреното лице има право на 
жалба до Комисијата за жалби на Заедницата. 

Член 163 
При решавањето за правата од здравственото 

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

Член 164 
Во постапката за остварување правото на на-

доместокот на личниот доход и другите парични 
примања, осигуреното лице може против конеч-
ното решение на Заедницата да поведе постапка 
пред општинскиот суд надлежен според седиш-
тето на Заедницата или според местото на живее-
њето на осигуреникот. 

Член 165 
За осигуреникот на кого му се исплатувал лич-

ниот доход непосредно пред настапувањето на слу-
чајот кој дава право на надоместок на личниот до-
ход по овој статут, барањето за исплата на надо-
местокот на личниот доход стасува со денот на 
стасаноста на исплатата на личниот доход. За оста-
натите осигуреници барањето за исплата на надо-
месток на личниот доход стасува со истекот на 
последниот ден за кој на осигуреникот му при-
паѓа надоместок — ако привремената спреченост 
за работа трае пократко од еден месец, а ако трае 
месец или подолго — со истекот на последниот ден 
во месецот. 

Барањето за исплата на помош за опрема на 
новородено дете, ако не е исплатена пред раѓа-
њето на детето, стасува со денот на раѓањето на 
детето, а барањето за исплата на посмртна помош 
на денот на смртта на осигуреникот. 

Стасаноста на барањето за исплата на патни-
те трошоци, трошоците за превоз и останатите 
трошоци во врска со остварувањето на здравстве-
ната заштита кои паѓаат на товар на средствата 
на Заедницата како и стасаноста на барањето за 

исплата на погребните трошоци ги одредува Со-
бранието на Заедницата со одлука со која поблиску 
ги определува овие права. 

Член 166 
Барање за остварување правата на надоместо-

кот на личниот доход и другите парични прима-
ња по овој статут може да се поднесе во рок од 
една година од денот на стасаноста на правото. 

Глава VI 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Средства на здравственото осигурување 

Член 167 
Средствата за остварување на правата од 

здравственото осигурување се обезбедуваат со при-
донеси и други приходи утврдени со закон, овој 
статут и другите општи акти на Заедницата. 

Средствата за здравственото осигурување за 
поодделна година се утврдуваат и распоредуваат 
со финансискиот план на Заедницата на здрав-
ственото осигурување. Со финансискиот план сред-
ствата се утврдуваат и распоредуваат според на-
мената, и тоа: 

1) за обезбедување задолжителни видови на 
здравствената заштита утврдени со закон, а во 
обемот утврден со програмата која ја донесува Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија; 

2) за обезбедување правата од здравственото 
осигурување за случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести; 

3) за обезбедување на правата од здравстве-
ната заштита над задолжителните видови на 
здравствена заштита утврдени со овој статут. 

На крајот на годината се составува завршна 
сметка со која конечно се утврдуваат приходите 
и расходите на Заедницата. 

Член 168 
Средствата на здравственото осигурување на 

работниците ги обезбедуваат: 
1) осигурениците-работници со придонеси од 

личниот доход; 
2) организациите — со придонеси од својот 

доход, граѓанско-правни лица и приватни рабо-
тодавци со придонеси од своите средства, за оси-
гурување во случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести, здравствено 
осигурување на осигурениците од членот 57 став 
1 точка 6 и 7 и член 59 од овој статут и осигуру-
вање на здравствена заштита на осигурениците 
од членот 61 точка 1—4 од овој статут; 

3) заедниците за работите на вработувањето 
— со придонеси од средствата обезбедени за пра-
вата на лицата од член 57 став 1 точка 8—10 од 
овој статут; 

4) заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување со придонеси од средствата обезбеде-
ни за правата на уживателите на пензија и ко-
рисниците на правата на професионална рехаби-
литација и правата на вработување според пропи-
сите за инвалидското осигурување, како и за ужи-
вателите на инвалиднина по прописите на инва-
лидското осигурување кои не се осигурени по би-
ло која друга основа; 

5) уживателите на пензија или инвалиднина 
•— југословенски државјани што примаат пензија 
или инвалиднина исклучиво од странски носител-.-, 
на осигурувањето додека престојуваат на подрач-
јето на Заедницата на кои не им е обезбедена 
здравствена заштита со придонес од свои сред-
ства; 

6) работниците вработени во странство кај 
меѓународните или други организации по основа 
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на меѓународен договор и ка ј странски работодав-
ци со придонеси од своите средства за себе и за 
членовите на своите семејства што престојуваат 
на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е 
обезбедена здравствена заштита од странскиот но-
сител на здравственото осигурување, вклучувајќи 
го и придонесот за осигурување во случај на не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести; 

7) лица што вршат самостојна професионал-
на дејност како свое единствено или главно зани-
мање — со придонеси од своите средства, вклучу-
вајќи го и продонесот за осигурување во случај на 
несреќа на работа и заболување од професионал-
ни болести; 

8) општествено-политичките заедници за ужи-
вателите на постојана државна помош доделена 
од страна на бившите президиуми на народните 
собранија или од страна на Извршниот совет и за 
неосигурените лица — со придонеси за здрав-
ствена заштита од средствата на буџетот; 

9) осигурениците работници-југословенски др-
жавјани кои на подрачјето на Заедницата се вра-* 
ботени во странски дипломатрки и конзуларни 
претставништва, странски меѓународни мисии или 
во лична служба кај претставници што уживаат 
дипломатски имунитет — со придонеси од своите 
средства, вклучувајќи го и придонесот за несреќа 
на работа и заболување од професионални бо-
лести; 

10) странски носители на осигурувањето — со 
надоместок на трошоците за здравственото осигуру-
вање на членовите на семејствата на југословен-
ските работници вработени во странство и ужива-
телите на странски пензии кои живеат на подрач-
јето на Заедницата. 

Член 169 
Придонесите за здравственото осигурување се 

определуваат така што со средствата кои се оства-
руваат од придонесите заедно со останатите при-
ходи се покриваат обврските на Заедницата по 
основа на осигурените права, обезбедуваат сред-
ства на резервниот фонд, спроведување на реоси-
гурувањето, учество во финансирањето на Фондот 
на солидарноста, средствата потребни за спрове-
дување на здравственото осигурување, како и дел 
на средствата за развој на здравствената служба. 

Член 170 
Придонесите за здравствено осигурување се 

определуваат одделно за обезбедување на: 
1) задолжителни видови на здравствената за-

штита; 
2) правата од здравственото осигурување за 

случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести; 

3) правата од здравствената заштита над за-
должителните видови на здравствена заштита ут-
врдени со овој статут. 

Член 171 
Придонесите за здравствено осигурување са-

мостојно ги утврдува Заедницата на здравственото 
осигурување. 

Член 172 
Придонесите за задолжителните видови на 

здравствена заштита и за обезбедување на правата 
од здравствената заштита над задолжителните ви-
дови на здравствената заштита утврдени со овој 
статут се утврдуваат според единствени пропорцио-
нални стапки на личните доходи односно основи-
ците. 

Член 173. 
Придонесот за здравственото осигурување за 

случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести го утврдува Заедницата на 
здравственото осигурување според единствени 
пропорционални стапки на личните доходи, од-

носно основици. Ако од објективни причини доаѓа 
до зголемена опасност, Заедницата може за оддел-
ни организации и приватни работодавци да утврди 
повисока стапка на придонес. 

Стапката на придонесот за здравствено оси-
гурување на работниците во случај на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести 
не може за одделна организација односно прива-
тен работодавец да биде повисока од 50°/о од ре-
довната утврдена стапка за тоа осигурување на 
подрачјето на Заедницата. 

Критериумите за определување висината на 
посебната стапка на здравственото осигурување 
на работниците во случај на несреќа на работа и 
заболување од професионална болест за одделни 
организации односно приватни работодавци ќе се 
утврди со посебен општ акт. 

Член 174 
За лица кои во странство стапиле во работен 

однос кај меѓународни и други организации по 
основа на меѓународен договор или кај странски 
работодавец, а се осигурени според овој статут, 
како и за осигуреници во работен однос кај ју-
гословенските организации кои се наоѓаат на ра-
бота во странство се плаќа и посебен придонес за 
користење на здравствена заштита во странство. 

Посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство се плаќа и за чле-
новите на потесното семејство на југословенските 
работници вработени во странство кои живеат на 
подрачјето на Заедницата, а на кои им е обезбе-
дена здравствена заштита кај странскиот носител 
на здравственото осигурување. 

Посебниот придонес за лицата од став 1 на 
овој член се пресметува одделно за сите осигу-
рени ризици според единствени пропорционални 
стапки. 

Посебниот придонес за лицата од став 2 на 
овој член се пресметува одделно за секој осигурен 
ризик според единствени износи на придонесот. 

Член 175 
Собранието на Заедницата може за одделни 

категории осигуреници придонесите за здравстве-
ното осигурување да ги определи во постојани 
месечни износи. 

Член 176 
Одлуките за стапките и износите на придоне-

сите мора да бидат донесени пред почетокот на 
календарската година во која почнува нивната 
примена. 

Доколку до тој рок одлуките не се донесат, 
во идната година, до донесување на одлуките ќе 
се применуваат стапките кои важеле во претход-
ната година. 

Член 177 
Основица за пресметување на придонесот за 

здравствено осигурување е: 
1. За осигурениците — работници во работен 

однос на подрачјето на Заедницата со најмалку 
половина од пропишаното полно работно време, 
членовите на претставничките тела и нивните ор-
гани и избраните лица во општествените, здруже-
ните и самоуправните организации, коморите, 
здруженијата и слично, членовите на занаетчис-
ките рибарски задруги и лицата што се во рабо-
тен однос кои како инвалиди работат онолку вре-
ме колку што им одговара на нивната работна 
способност — бруто личниот доход и други при-
мања кои се изедначени со личниот доход. 

2. За уживателите на пензија и корисниците 
на правото на професионална рехабилитација, 
правото на вработување по прописите за инвалид-
ското осигурување и уживателите на инвалид-
нина кои не се осигурени по друга основа — пен-
зиските и инвалидските примања, освен додатокот 
за помош и нега, 
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3. За југословенските државјани што примаат 
пензија или инвалиднина исклучиво од странски 
носители на осигурувањето — пензијата или ин-
валиднината. 

4. За лицата што се привремено вон работен 
однос, иселениците-повратници што се населиле 
на подрачјето на Заедницата и останатите лица 
пријавени кај надлежниот завод за вработување 
— просечниот износ исплатен на име паричен на-
доместок на привремено безработните лица во ме-
сецот за кој се плаќа придонесот за здравствено 
осигурување. 

Основицата за пресметување на придонесите, 
доколку не е утврдена со овој статут, ја утврдува 
Заедницата со посебна одлука. 

Член 178 
Лицата што вршат самостојни професионални 

дејности обезбедуваат средства за здравствено 
осигурување со придонесите од основицата што ја 
утврдува Заедницата со посебна одлука. 

Член 179 
Врз основа на самоуправен договор Сојузот на 

заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците на Македонија може да се овласти со 
општ акт да ги определи придонесите и утврди 
основиците за пресметување на придонесите за 
здравственото осигурување на југословенските др-
жавјани вработени во странство кај југословен-
ските организации или во домаќинствата на тие 
осигуреници, како и за југословенските државјани 
вработени во странство кај странски организации 
односно работодавци — кои не се задолжите ино 
здравствено осигурени според прописите на земја-
та во која се наоѓаат на работа или не е обезбе-
дена здравствена заштита за членовите на нивно-
то потесно семејство кои живеат на подрачјето на 
Заедницата кај странскиот носител на здравствено-
то осигурување. 

Член 180 
Ако личните доходи се пресметуваат и пла-

ќаат во нето износи придонес!-.те за здравствено 
осигурување се пресметуваат и плаќаат по стап-
ки пресметани за примена на нето личен доход, 
односно примања. 

Член 181 
Придонес за здравствено осигурување се пре-

сметува и плаќа во висина како е утврдено со 
одлука за височината на стапката за здравствено 
осигурување и на примањата остварени со допол-
нителна работа, граѓанско-правен однос и други 
примања остварени вон работен однос. 

Член 182 
Од придонесите остварени за здравствено оси-

гурување се формираат средствата на Заедницата. 
Средства на Заедницата се: 
1) придонеси за здравствено осигурување; 
2) надоместок од здравственото реосигурување; 
3) средства на Фондот на солидарноста; 
4) средства остварени од вишокот на приходи 

над расходите според одлуката на Заедницата; 
5) камата на вложените средства на Заедни-

цата; 
6) надоместок на трошоците за здравствена за-

штита за ^осигурените лица; 
7) приходи по основа на надоместок на трошо-

ците за здравствена заштита по конвенции; 
8) приходи по основа на надоместок на штета; 
9) други приходи на Заедницата. 
Од средствата на Заедницата се намируваат 

расходите: 
1) за остварување правата на осигурените и 

неосигурените лица по основа на задолжителните 
видови на здравствена заштита; 

2) за остварување правото на осигурениците 
од здравственото осигурување по основа на не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести; 

3) остварување правата од здравствената за-
штита над задолжителните видови на здравствена 
заштита утврдени со овој статут; 

4) за премиите на здравственото реосигуру-
вање; 

5) за посебен придонес на Фондот на солидар-
носта; 

6) за надоместок на стручната служба на За-
едницата; 

7) за финансирање на Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување на работниците на 
Македонија; 

8) за потребите на студиските и научно-истра-
жувачките работи со цел за унапредување на 
здравственото осигурување; 

9) за финансирање на проширена репродукци-
ја во здравствените работни организации; 

10) за отплата на непокриениот дел на вишо-
кот на расходите над приходите утврден со за-
вршната сметка на Заедницата; 

11) за намирување на останатите трошоци на 
Заедницата (трошоци на самоуправните органи, 
трошоци на платниот промет и др.). 

Член 183 
Средствата за обезбедување на задолжителни-

те видови на здравствената заштита, средствата 
за обезбедување правата од здравственото осигу-
рување за случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести и средствата за 
обезбедување на правата од здравствената заштита 
над задолжителните видови на здравствена за-
штита утврдени со овој статут се водат на един-
ствена сметка. 

Член 184 
Средствата за обезбедување на здравствената 

заштита на неосигурените лица како и средства-
та за обезбедување на правата од здравственото 
осигурување на членовите на семејствата на ли-
цата вработени во странство, доколку здравстве-
ното осигурување се обезбедува на товар на сред-
ствата на странскиот носител на осигурувањето, 
се водат и искажуваат одделно. 

Член 185 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидноста во извршувањето на 
обврските спрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и другите организации на 
кои им е доверено спроведувањето на здравстве-
ното осигурување. 

Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од двомесечниот просечен износ на плани-
раните вкупни приходи на Заедницата за теков-
ната година. Задолжителното ниво на резервата 
се обезбедува во рок од четири години. 

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

Резервниот фонд на здравственото осигуру-
вање се формира со: 

1) издвојување на определен процент од сред-
ствата остварени со придонесите за здравствено 
осигурување во височина која ќе ја определи Со-
бранието на Заедницата; 

2) издвојување од вишокот на приходите над 
расходите во височина која ќе ја определи Заед-
ницата; 

3) од камата на вложените средства на резерв-
ниот фонд. 

Член 186 
Средствата на резервниот фонд можат да се 

користат во текот на годината како обртни сред-
ства за извршување на текуштите обврски на 
Заедницата. 

Средствата на резервниот фонд кои не се ко-
ристат како обртни средства можат да се вло-
жуваат во орочени депозити или благајнички за-
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лиси со рок на враќање што ќе го утврди Собра-
нието на Заедницата. 

Средствата на резервниот фонд се водат на 
една сметка. 

Член 187 
Вишокот на расходите над приходите што се 

утврдува со завршната сметка на Заедницата се 
покрива од средствата на резервниот фонд. 

Непокриениот дел на вишокот на расходите 
се покрива со кредити, со тоа што отплатата се 
врши од тековните приходи на Заедницата остварени 
во наредните години според одлуката на Заедни-
цата. 

Средствата на резервниот фонд потрошени за 
покривање вишокот на расходите над приходите 
до височината на задолжителниот дел треба да се 
врати на соодветниот дел на резервниот фонд во 
текот на наредните години, но најмногу по 1/4 од 
задолжителниот дел. 

Член 188 
Заедницата на здравственото осигурување за-

должително ги реосигурува здравствените ризици 
во следниве случаи: 

1. елементарни непогоди; 
2. масовни несреќи, и 
3. масовни епидемии. 

Член 189 
Заедницата во договор со другите заедници на 

здравственото осигурување на работниците може 
да реосигурува на економски основи и според на-
челата на взаемност и други ризици што можат 
да настанат во спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Член 190 
Заедницата договорно со другите заедници на 

здравственото осигурување го определува начинот 
на управувањето со фондот на здравственото рео-
сигурување, обемот на ризиците што се реосигуру-
ваат, тарифите на премиите за реосигурувањето, 
надоместоците што се обезбедуваат во случај на 
настанување на реосигурените ризици и условите 
и постапката за остварување на овие надомес-
тоци. 

Член 191 
Од приходите остварени за задолжителните 

видови на здравствената заштита Заедницата обез-
бедува средства за финансирање на Фондот на 
солидарноста. 

Средствата се обезбедуваат со посебен придонес 
во височина што ја утврдува Сојузот на заедни-
ците на здравственото осигурување на работници-
те на Македонија со свој акт. 

Финансиско работење на Заедницата и пресмету-
вање и плаќање на придонесите 

Член 192 
Финансиското работење на Заедницата, пре-

сметувањето и плаќањето на придонесите се врши 
на начин предвиден со Законот, овој статут и 
други акти на Заедницата донесени во согласност 
со овој статут. 

Финансиското работење на Заедницата оп-
фаќа: 

1) составување на финансиски план за при-
ходите и расходите на Заедницата; 

2) остварување на приходите и извршување на 
расходите; 

3) водење на книговодство и евиденција на фи-
нансиското работење и средствата на Заедницата; 

4) составување на периодични извештаи и за-
вршна сметка на средствата на Заедницата и ре-
зервниот фонд. 

Член 193 
Придонесите за здравственото осигурување ги 

пресметуваат и уплатуваат: 

1) организациите и приватните работодавци — 
за работници вработени кај нив и за ученици во 
стопанството; 

2) заедниците за работите на вработувањето 
—• за пријавените привремено безработни лица 
кои имаат права од здравственото осигурување врз 
основа на овој статут; 

3) заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување за уживателите на пензија, корис-
ниците на правата од професионалната рехаби-
литација и правото на вработување по прописите 
на инвалидското осигурување како и за уживате-
лите на инвалиднина; 

4) уживателите на пензија или инвалиднина 
од странски носители на осигурувањето — сами 
за себе; 

5) самите осигуреници — работници, југосло-
венски државјани: 

а) вработени во странство — за членовите на 
своето потесно семејство кои живеат на подрач-
јето на Заедницата, а на кои не им е обезбедена 
здравствена заштита кај странскиот носител на 
здравственото осигурување; 

6) кои на подрачјето на Заедницата се врабо-
тени во странски дипломатски и конзуларни прет-
ставништва, странски и меѓународни мисии или 
во лична служба кај претставниците што ужи-
ваат дипломатски имунитет; 

в) кои во странство стапиле во работен однос 
кај меѓународни и други организации по основа 
на меѓународен договор или кај странски работо-
давец, а се задолжително осигурени според Зако-
нот и овој статут; 

б) организациите — за лица на задолжителна 
практична работа или доброволна практика (во-
лонтери) ; 

7) организациите — за лицата на школување, 
стручно усовршување или постдипломски студии 
кои поради тоа го прекинале работниот однос, а 
примаат стипендија и за лицата кои пред воста-
новувањето на работниот однос ги упати како 
свои стипендисти на практична работа во друга 
организација заради стручно оспособување; 

8) организациите кај кои се изведува прак-
тичната настава — за учениците во стопанство 
односно учениците на училиштата за квалифику-
вани работници за кои покрај училишната се из-
ведува и практична настава; 

9) странски носители на осигурувањето ^ преку 
органот за врска — за членовите на семејствата 
на наши работници вработени во странство оси-
гурени по меѓународните спогодби. 

Собранието на Заедницата може да одлучи ју-
гословенските работни организации што вршат 
градежни или други работи во странство, наме-
сто обврската за плаќање на придонес за корис-
тење на здравствена заштита во странство, да 
преземаат обврски сами да ги сносат трошоците 
за здравствената заштита во странство што ја ко-
растеле осигурениците — југословенски работници 
вработени во тие организации на работите што ги 
изведуваат во странство како и за членовите на 
нивните семејства кои со осигурениците престо-
јуваат во странство. 

Член 194 
Обврзници за уплата на придонесите за здрав-

ственото осигурување на лицата од член 61 и 62 
од овој статут се: 

1. За лицата кои учествуваат во младински 
работни акции кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на 
инвалидност и за лицата кои учествуваат во 
организирани јавни работни акции ако на тие 
работи работат најмалку 6 часа дневно — инве-
ститорот на тие работи на товар на своите сред-
ства. 

2. За лицата кои се наоѓаат на преднојничка 
обука-логорување и лицата припадници на тери-
торијалните единици, припадници на цивилната 
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заштита — општината која ја организира пред-
ео јничката обука односно извршувањето на за-
дачите. 

3. За уживателите на постојаната државна по-
мош дадена од страна на бившите президијуми на 
народните собранија или од страна на Извршни-
от совет — Републичкиот секретаријат за народно 
здравје и социјална политика на товар на буџе-
тот на Републиката. 

4. За учениците во средните училишта и сту-
дентите на вишите и високите и кол и, факултети-
те и уметничките академии — организациите кај 
кои се изведува практичната работи во врска со 
наставата. 

5. За лицата кои работат помалку од половина 
од полното работно време —• организацијата кај 
која се вработени. 

6. За припадниците на доброволните органи-
зации на противпожарната заштита — органот 
односно организацијата што ја формира добровол-
ната организација на противпожарната заштита. 

Член 195 
Придонесот од членот 194 од овој статут се 

плаќа само за лицата кои немаат својство на оси-
гуреници, односно кои во рамките на заедницата 
во која се осигурени користат помал обем на 
здравствена заштита од онаа што им се обезбе-
дува според овој статут. 

Член 196 
Обврзник за уплата на придонесите за здрав-

ствено осигурување за лицата што вршат само-
стојни професионални дејности е лицето што ја 
врши таа дејност. 

Член 197 
Собранието на Заедницата ќе донесе поблиски 

прописи за начинот на пресметувањето и плаќа-
њето на придонесите за здравствено осигурување. 

Врз основа на самоуправен договор Сојузот 
на здравственото осигурување на работниците на 
Македонија може да се овласти да ги донесе про-
писите од ставот 1 на овој член. 

Член 198 
Придонесите за здравственото осигурување 

обврзниците го уплатуваат кај Службата на оп-
штественото книговодство на сметката на Заед-
ницата. 

Член 199 
Наплатувањето на сите придонеси од обврзни-

ците што своето финансиско работење го водат 
преку Службата на општественото книговодство 
ја врши таа служба при исплатата на средствата 
за лични доходи. Другите обврзници се должни 
сами да ги пресметуваат и уплатуваат придоне-
сите во полза на сметката на Заедницата. 

Член 200 
Обврската за плаќање на придонесите стасува: 
1) за обврзниците кои своето финансиско ра-

ботење го водат преку Службата на општестве-
ното книговодство на денот на подигањето на сред-
ствата за исплата на личните доходи; 

2) за обврзниците кои своето финансиско ра-
ботење не го водат преку Службата на опште-
ственото книговодство — последниот ден во ме-
сецот за кој се врши исплатата на личниот до-
ход, односно на првиот ден во месецот ако испла-
тата на личниот доход е договорена однапред; 

3) за осигурениците кои се сами обврзници за 
уплата на придонесите — првиот ден во месецот 
за истиот месец. 

За останатите обврзници на придонес кои не 
се опфатени во претходниот став, обврската за 
плаќање на придонесите ќе се регулира со посебен 
акт на Заедницата. 

Член 201 
Обврзникот којшто не ќе ги плати придоне-

сите во рокот на стасаноста, должен е да плати 
казнена камата по стапка од 0,1% дневно на из-
носот на ненавремениот платен придонес за сите 
денови на задоцнувањето. 

Член 202 
На обврзникот кој во пропишаниот рок не ги 

уплати стасаните придонеси, или не ги уплати во 
целост, Службата на Заедницата ќе издаде платен 
налог со кој ќе се задолжи обврзникот во рок од 
осум дена од денот на врачувањето на истиот да 
ги уплати стасаните придонеси со казнена камата 
предвидена со членот 201 од овој статут. 

Обврзникот може во рок од 8 дена од денот 
на приемот на платниот налог да изјави приго-
вор до Заедницата. Ако обврзникот благовремено 
изјави приговор, Службата на Заедницата може 
своето побарување да го оствари само со тужба ка], 
надлежниот суд. 

Платниот налог против кој не е благовремено 
изјавен приговор-станува извршен. 

Обврзникот на придонес кој уплатил придо-
неси во поголем износ одошто бил задолжен, има 
право да бара да му се вратат повеќе уплатените 
износи. 

Повеќе уплатените придонеси ќе се вратат на 
обврзникот по негово барање. Ако обврзникот не 
поднесе барање, повеќе, уплатениот придонес се 
пресметува во наредните уплати на придонесите. 

Член 203 
Службата на ог штественото книговодство е 

должна по барањето на Заедницата врз основа на 
извршниот платен на тог, односно врз основа на 
извршната судска пресуда, да изврши наплата на 
износот на неуплатените придонеси со пренос од 
сметката на обврзникот на сметката на Заедницата. 

Ако исплатата не може да се изврши на на-
чинот предвиден во ставот 1 на овој член, испла-
тата на придонесите должен е да ја изврши по ба-
рање на Заедницата судот — по правилата на из-
вршната постапка. 

Член 204 
Побарувањата на придонесите застаруваат за 

пет години, сметајќи од крајот на годината во која 
стасала обврската за плаќање. 

Текот на застареноста се прекинува со секое 
службено дејство на стручната служба на Заедни-
цата извршена со цел за утврдување на обврска-
та за плаќање на придонесите или наплатата, кое 
е на пропишан начин ставено на знаење на обврз-
никот. По секое прекинување на текот на заста-
реноста започнува да тече нов рок на застареност 
од 5 години. Во секој случај застареноста наста-
пува по истекот на 10 години од денот кога прв-
пат започнала да тече. 

Побарувањата на обврзникот на придонесите 
за враќање на неправилно или повеќе уплатениот 
придонес, застарува за 5 години по истекот на 
годината во која е извршена наплатата. 

Член 205 

Одредбите на овој статут кои се однесуваат 
на обврската на организациите во поглед на пре-
сметувањето и плаќањето на придонесите ќе се 
применуваат и за приватните работодавци, ако со 
овој статут и други општи акти на Заедницата не 
е поинаку определено. 

Член 206 
Службата на Заедницата е должна да врши 

преглед на книгите и евиденциите кај обврзници-
те на придонесите заради контрола на правилното 
пресметување и уплатување на придонесите. 
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Глава VII 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЗДРАВСТВЕНО НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ЛИ-

ЦАТА ОСИГУРЕНИ ПО МЕЃУНАРОДНИТЕ 
СПОГОДБИ И КОНВЕНЦИИ 

Неосигурени лица 

Член 207 
Задолжителните видови на здравствената за-

штита установени со закон, Заедницата ги обезбе-
дува и на лицата што живеат на подрачјето на 
Заедницата, кои се опфатени со задолжителното 
здравствено осигурување според Законот и овој 
статут. 

Средствата за здравствена заштита на лицата 
од претходниот став се обезбедуваат со средства 
од буџетот на општината на чие подрачје овие ли-
ца имаат постојано место на живеење, а за лицата 
без постојано место на живеење — Републиката 
со средства од својот буџет. 

Член 208 
Општинските собранија и Републиката се 

должни да ги пријавуваат на Заедницата сите ли-
ца кои не се опфатени со задолжителното здрав-
ствено осигурување, како и да ги пријавуваат сите 
промени кај овие лица. 

Член 209 
До колку општинското собрание ќе установи 

поголеми права од правата опфатени со задол-
жителните видови на здравствената заштита за 
лицата од членот 207 од овој статут, истото е долж-
но да и обезбеди на Заедницата посебни средства 
за остварување на тие права. 

Износот на средствата од претходниот став и 
начинот на наплатување на истите се утврдува со 
спогодба. 

Член 210 
За обезбедување на задолжителните видови 

здравствена заштита на лицата од членот 207 на 
овој статут, Заедницата склучува спогодба со оп-
штината со кој се определуваат меѓусебните пра-
ва и обврски. 

Спогодбата се склучува најмалку за период од 
една календарска година. Со спогодбата се опре-
делува и начинот и постапката за решавање на 
спорните прашања. 

Лица осигурени по меѓународни спогодби 
и конвенции 

Член 211 
Заедницата обезбедува здравствена заштита 

и на осигурениците кај странските носители на 
здравственото осигурување кое е утврдено со ме-
ѓународни спогодби и конвенции во обемот и на 
начинот предвидени со меѓународните спогодби 
односно конвенции. 

Рефундацијата на трошоците за лицата од 
претходниот став се врши според прописите на на-
шата . земја и меѓународните спогодби односно 
конвенции. 

Глава VIII 

СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 212 
За вршење на административните, финанси-

ските и другите стручни работи во врска со спро-
ведувањето на здравственото осигурување, Заедни-
цата формира стручна служба (во натамошниот 
текст: Служба на Заедницата). 

Член 213 
Службата на Заедницата во својот делокруг 

ги врши овие работи: 

1) ракува со средствата на Заедницата во со-
гласност со законот, овој статут и другите општи 
акти на Заедницата и заклучоците на самоуправ-
ните органи на Заедницата; 

2) решава во прв степен за правата на оси-
гурените лица и врши исплата на паричните на-
доместоци и помошти на осигурените лица; 

3) врши исплати на трошоците на здравстве-
ната заштита на здравствените работни органи-
зации; 

4) ги врши работите во врска со склучување-
то на договорите со здравствените работни орга-
низации за пружање здравствени услуги на оси-
гурените лица и врши непосредна контрола за 
извршувањето на тие договори; 

5) води потребна евиденција во врска со ра-
ботењето на Заедницата и спроведувањето на 
здравственото осигурување; 

6) подготвува финансиски планови и завршни 
сметки на Заедницата; 

7) подготвува нацрти на општи акти, програми 
и планови на Заедницата и учествува во нивното 
спроведување во живот; 

8) ги врши административните работи во вр-
ска со работата на самоуправните органи на За-
едницата; 

9) врши определени работи во врска со спро-
ведувањето на здравственото осигурување што 
произлегуваат од конвенциите и другите меѓуна-
родни спогодби; 

10) води потребна евиденција за ^осигурени-
те лица и врши исплата на трошоците на задол-
жителните видови на здравствена заштита на тие 
лица; 

11) преку лекарките комисии врши оценка на 
работната способност на осигурениците како и 
оценка за здравствената состојба на осигурените 
лица во случаите определени со овој статут и 
другите општи акти на Заедницата; 

12) ја следи состојбата и проблемите на спро-
ведувањето на здравственото осигурување и во 
врска со тоа предлага на самоуправните органи на 
Заедницата потребни мерки за унапредувањето 
на осигурувањето; 

13) врши и други работи што ќе и бидат ста-
вени во делокругот со овој статут и другите општи 
акти на Заедницата. 

Службата на Заедницата може врз основа на 
самоуправен договор помеѓу Собранието на Заед-
ницата и другите интересни заедници да врши 
определени административни, финансиски и други 
стручни работи за сметка на други заедници од-
носно органи и организации. Договорите за вр-
шење на таквите работи ги склучува директорот 
на Заедницата во согласност со Одлуката на Со-
бранието на Заедницата. 

Член 214 
Службата на Заедницата ги врши работите 

од својот делокруг во согласност со закон, овој 
статут, другите општи акти, насоките и заклу-
чоците на самоуправните органи на Заедницата, 
а во согласност со политиката што ја утврдува 
Собранието на Заедницата. 

Службата на Заедницата за својата работа е 
одговорна пред Собранието на Заедницата и е 
должна на барање на самоуправните органи на 
Заедницата, а најмалку еднаш годишно, да под-
несува извештај за својата работа. 

Член 215 
Службата на Заедницата работите од својот 

делокруг ги врши преку организационите едини-
ци, лекарската комисија и комисијата на лекари 
— вештаци. 

Член 216 
Организацијата и делокругот на работата на 

Службата на Заедницата ја регулира со општ акт 
Собранието на Заедницата. 
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Систематизацијата за бројот на работните ме-
ста, бројот на работниците за извршување на за-
дачите од делокругот на Службата како и потре-
бната школска-стручна подготовка и минимално-
то работно искуство за секое поодделно работно 
место се утврдува со општ акт на Советот на 
работната заедница на Службата во согласност со 
Собранието на Заедницата. 

Член 217 
Постојани стручни комисии на Службата на 

Заедницата се: 
1) лекарска комисија и 
2) комисија на лекари — вештаци. 
Составот, делокругот и начинот на работата 

на комисиите од претходниот став се регулираат 
со посебен општ акт на Заедницата. 

Член 218 
Службата на Заедницата ја раководи дирек-

торот на Заедницата (во натамошниот текст: ди-
ректор)). 

Директорот е наредбодавец за извршување на 
работите од надлежност на Службата. 

Директорот за својата работа и за работата на 
Службата на Заедницата е одговорен на орга-
ните на Собранието на Заедницата и е должен да 
ги информира извршните органи на Заедницата. 

Член 219 
Директорот го именува Собранието на Заед-

ницата по предлог на Комисијата за избор и име-
нување на директор на Заедницата која го распи-
шува конкурсот за избор и именување на дирек-
торот, ја спроведува конкурсната постапка и го 
утврдува предлогот за именување на директорот. 

Директорот се именува за време од 4 години. 
По истекот на тој рок дотогашниот директор може 
повторно да биде именуван. 

Најдоцна на два месеци пред истекот на вре-
мето за кое е именуван директорот мора да се 
распише конкурс за повторен избор. 

Член 220 
За директор може да биде именувано лице кое 

ги исполнува законските услови за избор на ди-
ректор на установа и кое ги исполнува следните 
посебни услови: 

1) да има завршено правен или економски 
факултет или висока стручна подготовка при-
зната според посебни прописи; 

2) да има најмалку 10 години работно иску-
ство од кои 5 години на раководни работни места. 

Член 221 
Директорот на Заедницата особено ги врши 

следните работи: 
1) се грижи работата на Службата да биде во 

согласност со законот, овој статут, општите ак-
ти, заклучоците и насоките на самоуправните ор-
гани на Заедницата; 

2) ја застапува Заедницата во имотно-празвите 
и работно-правните односи; 

3) се грижи за ефикасно, економично и ра-
ционално работење на Службата на Заедницата, а 
посебно за нејзината ажурност, стручност, и пра-
вилен однос спрема осигурените лица; 

4) се грижи за подготвување материјали за 
седниците на органите на Заедницата и Службата 
на Заедницата; 

5) ја усогласува работата на работните еди-
ници на Службата; 

6) се грижи за благовремено спроведување на 
одлуките и заклучоците на самоуправните органи 
на Заедницата и самоуправните органи на Служ-
бата; 

7) донесува и издава решенија за остварува-
ње на правата и обврските на работните луѓе на 
Службата на Заедницата; 

8) ја застапува Заедницата при склучување на 
договори со здравствените работни организации 

за пружање здравствена заштита на осигурените 
лица и ги потпишува истите; 

9) решава во прв степен за правата и обврс-
ките на осигурените лица од здравственото осигу-
рување, доколку со овој статут и другите општи 
акти на Заедницата не е определено поинаку. 

10) врши и други работи кои му се ставени во 
надлежност со овој статут и другите општи акти 
на Заедницата како и работите што ќе му бидат 
доверени од страна на Работната заедница на 
Службата. 

Член 222 
Директорот на Заедницата има право и обвр-

ска да присуствува на седниците на самоуправ-
ните органи на Заедницата, да учествува во дис-
кусиите и да дава предлози и мислења за одделни 
прашања, без право на одлучување. 

Ако директорот најде дека одделен општ акт 
или заклучок на органите на Заедницата или на 
Работната заедница на Службата е во спротивност 
со закон или овој статут, за тоа ќе укаже на соод-
ветниот орган на управувањето. Ако и по преду-
предувањето органот остане при својот акт од-
носно заклучок, директорот е должен во рок од 
3 дена да предложи на органот на управата на 
Собранието на општината надлежен за работите 
на здравственото осигурување да поведе постап-
ка за запирање од извршување на таквиот акт од-
носно заклучок. До донесување на актот со кој 
се решава по предлогот за запирање од извршу-
вање на оспорениот акт односно заклучок, тој не 
може да се извршува. 

Член 223 
Директорот на Заедницата може да биде раз-

решен од должност и пред истекот на времето за 
кое е именуван во овие случаи: 

1) ако тоа сам го пабара; 
2) ако стори тешка повреда на работната 

должност предвидена со општите акти за одговор-
ност на работниците на Службата; 

3) ако потешко ги повреди или на повеќе пати 
ги повреди прописите на општествената заедница 
од областа на здравственото осигурување или дру-
ги прописи со кои се регулира работата на За-
едницата на здравственото осигурување и нивниот 
однос спрема општествената заедница; 

4) ако потешко ги повреди општите акти на 
Заедницата или постапува спротивно на општите 
акти односно заклучоците на нејзините самоуправ-
ни органи; 

5) ако со својата несовесна или неправилна 
работа и нанесе значителна материјална штета на 
Заедницата или ако БО вршењето на својата долж-
ност таква штета и направи на општествената 
заедница; 

6) ако поради невршење или несовесно врше-
ње на својата должност ја доведе Заедницата во 
таква ситуација да не може да ги извршува своите 
основни задачи и обврски спрема осигурените ли-
ца и здравствените работни организации или зна-
чително го отежнува извршувањето на тие задачи 
односно обврски. 

Пред истекот на времето за кое е именуван, 
директорот ќе се разреши од должност и кога со 
правосилна судска одлука биде утврдено дека 
против него настапила некоја од пречките за не-
говото именување во смисла на општите прописи. 

Член 224 
Сите права од работниот однос (одмори и от-

суства, учество во распределбата на личните до-
ходи и друго) директорот на Заедницата ги оства-
рува во рамките на законот и општите акти на 
Заедницата и на работната заедница на Службата. 

Член 225 
Покрај директорот, како раководни работни-

ци на Службата кои ги именува Собранието на 
Заедницата се: помошник-директорот, раководи-
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телите на самостојни организациони единици, са-
мостојните советници и претседателите на Лекар-
ската комисија и на Комисијата на лекари-ве-
штаци. 

Реизборност на раководните работници од ста-
вот 1 на овој член се спроведува по истекот на 
секои 4 години од нивното именување. 

Член 226 
Раководните работници на Службата на За-

едницата ги именува Собранието на Заедницата 
по пат на конкурс, ако со овој статут не е поинаку 
определено. 

Конкурсот од претходниот став го распишува 
и спроведува Комисијата за избор и именување во 
постапката пропишана со закон и општите акти на 
Заедницата. 

Член 227 
За прием на работа, распоредување на работ-

ни места и престанок на работата на другите ра-
ботници на Службата на Заедницата одлучуваат 
органите определени со Правилникот за работните 
односи на работниците на Службата во постап-
ката утврдена со тој правилник. 

Член 228 
Работниците на Службата на Заедницата ја 

сочинуваат работната заедница на Службата и 
во кое ги остваруваат своите самоуправни права 
кои произлегуваат од работниот однос. 

Работниците на Службата на Заедницата го 
остваруваат непосредното самоуправување преку 
собири на работните луѓе, референдум и други 
видови на непосредно одлучување. 

Совет на работната заедница 

Член 229 
Највисок орган на управувањето на работната 

заедница на Службата е Советот на работната за-
едница. 

Советот на работната заедница на Службата 
се состои од 19 члена. 

Членовите на Советот ги избираат и отпови-
куваат членовите на работната заедница на Служ-
бата по пат на тајно гласање. 

Мандатот на членовите на Советот трае 2 го-
дини. 

Никој не може повеќе од двапати едно подру-
го да биде избран за член на Советот на работната 
заедница. 

Директорот на Заедницата не може да биде 
избран за член на Советот на работната заедница 
на Службата. 

Член 230 
Советот на работната заедница на Службата 

во својот делокруг: 
1) ги донесува сите општи акти со кои се ре-

гулира: организацијата на самоуправувањето во 
работната заедница на Службата, меѓусебните ра-
ботни односи, одговорноста на работниците, вна-
трешната распределба на средствата за лични до-
ходи и други прашања од областа на внатрешните 
односи во работната заедница на Службата; 

2) дава предлог на Заедницата за организа-
ција на Службата и ја утврдува во согласност со 
Собранието на Заедницата систематизацијата на 
работните места на Службата; 

3) ја разгледува состојбата и проблемите на 
Службата и презема мерки за нејзиното унапре-
дување; 

4) решава во втор степен за правата и обвр-
ските на работниците на Службата од областа на 
работните односи; 

5) врши и други работи кои ќе му бидат ста-
вени во делокруг на неговата работа. 

Член 231 
Советот на работната заедница може по по-

треба, да формира помошни тела за извршување 
на одделни задачи. 

Составот и делокругот на работата на телата 
од претходниот став се регулира со посебен општ 
акт. 

Член 232 
Раководителите на самостојните организацио-

ни единици и претседателите на лекарските коми-
сии за својата работа и работата на работниците 
од организационите единици непосредно се одго-
ворни пред директорот и органите на Заедницата. 

Член 233 
Работниците на Службата на Заедницата ги 

вршат работите од делокругот на Службата во со-
гласност со закон, овој статут и општите акти на 
Заедницата. 

Работниците се должни работите и задачите 
што им се доверени да ги вршат совесно и уредно, 
придржувајќи се на законот, другите прописи и 
општите акти на Заедницата. 

Член '234 
Работникот е должен да ги извршува упат-

ствата и наредбите на директорот на Заедницата 
односно раководителот на организационата едини-
ца. Ако работникот смета дека упатството, однос-
но наредбата е незаконита или спротивна на оп-
штите акти на Заедницата, должен е да му укаже 
за тоа на оној што го дал упатството односно на-
редбата. Повторната писмена наредба, ако таа не 
претставува кривично дело, работникот е должен 
да ја изврши. 

Работникот е должен да ја чува службената 
тајна без оглед на начинот на кој за неа дознал. 

Што се смета за службена тајна како и кои 
податоци и по кои услови можат да се објавуваат, 
ги утврдува Советот на работната заедница на 
Службата. 

Член 235 
Работното време на службата на Заедницата 

изнесува 42 часа неделно. 
Распоред на работното време во текот на не-

делата, како и времето за работа со странки ќе 
се регулира со општ акт на Советот на работната 
заедница на Службата во согласност со Собрание-
то на Заедницата. 

Член 236 
Работник на Службата на Заедницата е дол-

жен да работи подолго од полното работно време 
и тоа: 

1. во случај на несреќа која ќе ја задеси 
Службата на Заедницата (земјотрес, поплава, по-
жар и др.) или непосредно и претстои али само 
онолку време колку е неопходно да се спасат чо-
вечки животи или очуваат материјалните сред-
ства; 

2. кога е неопходно да се извршат работи кои 
се роковски определени со прописи; 

3. кога е во интерес на народната одбрана не-
опходно да се извршат определени работи, и 

4. во случаите предвидени со републички за-
кон. 

Член 237 
Покрај работите и задачите кои Службата на 

Заедницата ги извршува со работници во работен 
однос, а за вршење на поедини работи и задачи 
кои по својата природа не бараат во Службата да 
се утврди посебно работно место поради тоа што 
се повремени или привремени и не траат подолго 
од 30 дена во текот на една календарска година, 
ако со републички пропис не е поинаку одреде-
но, Службата на Заедницата може да ангажира 
работници за извршување на такви работи. 
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Член 238 
За извршување на работи или задачи во сми-

сла на претходниот член се воспоставува граѓан-
ско-правен однос помеѓу Службата на Заедницата 
и работникот. Граѓанако-правниот однос се засно-
вува со писмен договор кој во името на Службата 
го потпишува директорот. 

Член 239 
Како работи или задачи за чие извршување 

се воспоставува граѓанско-правен однос се сме-
таат: 

1. ангажирање на стенографи за седници на 
органите на управувањето на Заедницата и на 
работната заедница на Службата; 

2. за извршување превод на акти од странски 
јазици; 

3. извршување на дактилографски работи при 
непредвиден зголемен обем на работа; 

4. донесување на огревен материјал утовар, 
растовар и други слични услуги; 

5. ангажирање на предавачи за одржување на 
советувања и семинари. 

Член 240 
Работникот има право да отсуствува од работа 

до 7 работни дена во една календарска година со 
право на надоместок на личниот доход кој се ут-
врдува со Правилникот за распределба на личните 
доходи. 

Правото на отсуство од работа на работникот 
му припаѓа во следните случаи: 

1. стапување на работникот во брак; 
2. породување на член од потесното семејство; 
3. полагање на стручен испит или испит на 

вонредно школување односно студирање; 
4. смрт на член на потесното семејство; 
5. смрт на член на пошироко семејство, однос-

но на лица спрема кои работникот има посебни 
обврски; 

6. тешко заболување на член од потесното се-
мејство; 

7. преселување на семејството во друг стан; 
8. учество на спортски, културни и други 

слични натпревари и манифестации; 
9. поради извршување на неопходни односно 

неодложни семејни или лични работи. 
Решение за должината на траењето на отсу-

ството по наведените основи донесува директорот 
на Заедницата и при тоа тој ги цени сите окол-
ности на случајот кои влијаат за донесување на 
решението. 

Член 241 
Работникот има право без образложение и во 

секое време да престане со работа во Службата 
на Заедницата и да истапи од работната заедница 
под услов за тоа да ја извести Службата на Заед-
ницата и да од денот на соопштувањето на сво-
јата намера остане на работа онолку време колку 
е одредено со овој статут. 

Член 242 
Времето во кое работникот е должен да оста-

не на работа во случај на престанок на работа 
во Службата на Заедницата се одредува на ос-
нова должината на работниот стаж и тоа: 

1. До 5 години работен стаж 1 месец 
2. Над 5 до 10 години работен стаж 2 месеци 
3. Над 10 до 15 година работен стаж 3 „ 
4. Над 15 до 20 години работен стаж 4 „ 
5. Над 20 до 25 години работен стаж 5 „ 
6. Над 25 години работен стаж 6 „ 

Член 243 
Работник кој самоволно престане со работа во 

Службата на Заедницата или спротивно на одред-
бата од став 1 и 3 од чл. 100 од Основниот закон 
за работните односи, неоправдано изостане од ра-
бота 7 (седум) работни дена, му престанува рабо-
тата во Службата на Заедницата од првиот ден 

кога престанал да работи, што се утврдува со од-
лука на овластениот орган на работната заедница 
на службата. Приговорот против одлуката не го 
одлага нејзиното извршување. 

Постапката за престанок на работа по основ 
на претходниот став поблиску ќе се регулира со 
Правилникот за меѓусебните работни односи на ра-
ботниците на Службата на Заедницата. 

Член 244 
Средствата за извршување на редовните ра-

боти на Службата се утврдуваат по финансискиот 
план. 

Височината на средствата се утврдува врз 
основа на програма за работа во Службата и до-
кументацијата за видовите, сложеноста и обем-
носта на задачите, потребите на кадрите, условите 
за работа и другите околности кои се од влијание 
за утврдување височината на средствата. 

Средствата за вршење на редовните работи 
Службата ги остварува според извршената про-
грама за работа и во рамките на оценката на ре-
зултатите на работата на Службата во текот на 
годината. 

Утврдување на средствата за вршење на ре-
довната работа и оценка за резултатите на ра-
бота на Службата врши Собранието на Заедни-
цата. 

Член 245 
При утврдувањето на средствата за вршење 

на редовните работи на Службата на Заедницата, 
Заедницата обезбедува и средства за успешно 
функционирање на Службата (трошоци за набавка 
на опрема, трошоци за изградба и адаптација на 
службени простории, средства за заедничка потро-
шувачка, изградба на станови на работниците 
и ел.). 

Член 246 
За извршување на задачите што не се предви-

дени со програмата за работа на Службата на 
Заедницата, посебно кога се работи за посебни и 
посложени работи, Заедницата обезбедува средства 
за нивното извршување. 

Глава IX 

НАРОДНА ОДБРАНА 

Член 247 
Работните луѓе на Службата на Заедницата 

имаат право и должност да учествуваат во зашти-
тата и одбраната на независноста и територијал-
ната целост на СФРЈ како социјалистичка заед-
ница на рамноправни народи и народности и за 
таа цел формираат вооружени единици за одбра-
на и единица за заштита од воени дејствија, еле-
ментарни и други несреќи, користејќи ги целосно 
своите материјални средства. 

Член 248 
Службата на Заедницата изготвува план за 

организација на работата и вршење услуги на оси-
гурените лица во случај на војна и во таа смисла 
ги оспособува своите кадри. 

Службата изготвува план за евакуација на лу-
ѓето и материјалните средства. 

Сите планови од народната одбрана во Служ-
бата мора да бидат усогласени со плановите на 
општествено-политичката заедница. 

Член 249 
Службата на Заедницата е должна да ги из-

вршува одлуките на општествено-политичките 
заедници што се однесуваат за воени подготовки, 
извршување работи под такви услови како и дру-
ги обврски утврдени со плановите на општествено-
политичките заедници. 



20 октомври 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Вр. 33 — Стр. 711 

Член 250 
За извршување на задачите од областа на на-

родната одбрана што се предвидени со Законот за 
народна одбрана и овој статут, Советот на работ-
ната заедница на Службата формира комисија за 
народна одбрана која раководи, ги проучува, на-
сочува и координира воените подготовки за за-
штита и одбрана на работната заедница. 

Комисијата му предлага на Советот општи 
акти за регулирање на прашањето од народната 
одбрана. 

Член 251 
Работната заедница обезбедува потребни фи-

нансиски средства за организирање, вооружува-
ње, опремување и обука на единиците за одбрана 
и заштита како и приспособување и одржување 
засолништа или други поволни простории за таква 
цел. 

Член 252 
Работните луѓе на Службата на Заедницата 

се должни да ги чуваат како тајна сите подато-
ци, документи, планови и други акти кои се одне-
суваат на воените подготовки, а се прогласени 
или определени со Законот за народна одбрана ка-
ко тајни. 

Член 253 
Службата на Заедницата ќе донесе Правилник 

со кој ќе бидат регулирани посебните должности 
на органите на управувањето и на членовите на 
работната заедница во врска со подготовките во 
случај на војна. 

Глава X 

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НА 
ЗАЕДНИЦАТА 

Член 254 
Покрај Статутот, Заедницата донесува: пра-

вилници, деловници и одлуки со нормативен ка-
рактер. 

Со правилниците и одлуките се регулираат 
прашањата за кои со закон и овој статут е пред-
ведено да се регулираат со такви акти. 

Со деловници се регулира начинот на рабо-
тата на органите на управувањето на Заедницата. 

Член 255 
Со цел за поцелосно регулирање на спроведу-

вањето на здравственото осигурување и неговото 
финансирање како и спроведување на самоупра-
вувањето во Заедницата, Заедницата задолжително 
ги донесува следните општи акти: 

1) Правилник за избор и отповикување на 
членовите на органите на управувањето на Заед-
ницата; 

2) Правилник за начинот на остварувањето на 
здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување; 

3) Правилник за индикациите, стандардите за 
материјали и за роковите на траењето на проте-
тичките и ортетичките средства и санитарните 
справи за очните и слушните помагала како и 
помагалата за овозможување на гласен говор; 

4) Правилник за индикациите за забнопро-
тетска помош, стандардите за материјали од кои 
се изработуваат забнопротетичките средства и за 
роковоите на траењето на тие средства; 

5) Правилник за утврдување на основиците и 
начинот на пресметувањето и плаќањето на при-
донесот за здравственото осигурување; 

6) Деловници за работа на органите на упра-
вувањето на Заедницата; 

7) Правилник за формирање, составот и ра-
ботата на лекарските комисии; 

8) Правилник за начинот на препишување, из-
давање и наплатување на лековите што им се пре-
пишуваат на осигурените лица; 

9) Одлука за учество на осигурените лица во 
трошоците при користењето на здравствена за-
штита, Одлука за стапките на придонесот, Одлука 
за височината на погребните трошоци, Одлука за 
надоместок на патните и дневните трошоци на 
осигурените лица, Одлука за височината на спре-
мата за новородено дете, и други одлуки. 

Покрај општите акти. од претходниот став 
може за одделни прашања да се донесуваат и 
други општи акти, до колку за тоа се покаже 
потреба или ако се предвиди со закон или други 
прописи. 

Член 256 
Преднацртите на Статутот и другите општи 

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

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

Член 257 
Измени и дополненија на Статутот може да 

предлагаат: 
1) 1/5 од членовите на Собранието; 
2) Извршниот одбор на Собранието; 
3) одборите на осигурениците во работните ор-

ганизации; 
4) работната заедница на Службата на Заед-

ницата. 

Член 258 
Предлогот за измени и дополненија на Стату-

тот се смета за прифатен ако за него гласаат 2/3 
од присутните членови на Собранието на Заедни-
цата. 

Предлогот се доставува во писмена форма со 
образложението. 

Член 259 
Собранието на Заедницата е должно да спро-

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

1) кога се воспоставуваат нови или се укину-
ваат постојаните права од здравственото осигуру-
вања; 

2) за прашањата од членот 29 на овој статут. 

Член 260 
Изјаснувањето на осигурениците за случаите 

предвидени со овој статут се врши преку: 
1) одборите на осигурениците во работните ор-

ганизации; 
2) собирите на осигурениците; 
3) преку дневниот печат и други средства за 

информирање. 
Собранието на Заедницата го утврдува за се-

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

Член 261 
Собранието на Заедницата може во зависност 

од значењето на општиот акт, пред неговото до-
несување да го достави на мислење на: 

— Собранието на општината на град Скопје; 
— Градската конференција на ССРНМ; 
— Градската конференција на Сојузот на син-

дикатите на Скопје; 
— Стопанската комора; 
— Професионалните организации на осигуре-

ниците како и здруженијата на пензионерите и 
инвалидите на трудот. 

Собранието на Заедницата може одделни оп-
шти акти да ги достави на мислење и на други 
органи и организации. 

Член 262 
Кога Собранието прими предлог на општ акт 

за кој задолжително според овој статут треба да 
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се изјаснат осигурениците, го утврдува поднесениот 
предлог на о п т х мот акт кал.о с^ој предлог со 
евентуални измени и дополненија и го доставува 
на изјаснување на осигурениците. 

Откако осигурениците ке се изјаснат по пред-
логот на општиот акт на начинот предвиден со 
ОВОЈ статут, Службата на Заедницата ги средува 
и систематизира заоелешките, предлозите и ми-
слењата на осигурениците и ги доставува на Со-
бранието на разгледуваше при донесување на 
конкретниот општ акт. 

Кога предлогот на општиот акт, во смисла на 
овој статут не треба задолжително да се достави 
на изменување на осигурениците, односно кога 
мислењата, забелешките и предлозите на осигу-
рениците се разгледаат, Собранието согласно од-
редбите на Деловникот за раоота на Заедницата 
го донесува општиот акт. 

Член 263 
Општите акти на Службата на Заедницата 

кои подлежат на согласност на Собранието не 
можат да стапат во сила пред да се прибави со-
гласност. Забелешките и ставовите на Собранието 
дадени на општиот акт задолжително ги разгле-
дува органот на Службата на Заедницата и ис-
тите ги усвојува или со образложение враќа на 
Собранието, АКО Собранието и натаму остане при 
своите забелешки и ставови и не го усвои образ-
ложението од органот на Службата, органот да-
дените забелешки задолжително ги УСВОЈ ува. 

Член 264 
Статутот и другите општи акти на Заедницата 

влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ", до колку со општиот 
акт не е поинаку определено. 

Член 265 
Извршниот одбор дава пречистен текст на 

општите акти кои ги донесува Собранието. 

Член 266 
Задолжително толкување на одделни одредби 

на овој статут и другите општи акти дава Со-
бранието на Заедницата. 

Глава XI 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 267 
Сите права и обврски на осигурените лица кои 

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

Член 268 
Службата на Заедницата установена со овој 

статут отпочнува со работа на 1 јануари 1972 
година. 

Конституирањето на Службата ќе го изврши 
Заедницата во согласност со овој статут и оп-
штите акти донесени врз основа на него, најдоц-
на до 31-ХИ-1972 година. 

Службата на Заедницата, по пропишана по-
стапка, затечените работници на Комуналниот за-
вод за социјално осигурување — Скопје, ќе ги 
распореди на работа според актот за системати-
зација на работните места донесена по начелата 
и постапката утврдена со овој статут, до колку 
ги исполнуваат условите за работното место. 

Член 269 
Осигурените лица кои на денот на почетокот 

на применувањето на овој статут користат право 
од здравственото осигурување по прописите. што 
важеле до тој ден, ги користат од тој ден тие пра-
ва по одредбите на овој статут и општите акти 
донесени врз основа на него, ако е тоа за нив 
поповолно. 

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

Правата од став 1 и 2 на овој член, осигу-
рените лица можат да ги користат најмногу 6 ме-
сеци од почетокот на примената на овој статут. 

Член 270 
Осигурените лица, здравствената заштита ќе 

ја користат врз основа на здравствените легити-
мации издадени според поранешните прописи и 
по 1 јануари 1972 година, се додека тие не бидат 
заменети со нови здравствени легитимации усо-
гласени според овој статут, а најдоцна до крајот 
на 1972 година. 

Член 271 
Овој статут влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „илужоен весник на Социјалис-
тичка ±-епуолика 1УхакедониЈа", а ке се применува 
од 1 јануари ху /2 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

СКОПЈЕ 
Број 02-17012/1 

14-1Х-1У/2 година 
Скопје 

Претседател, 
Александар Стојановски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
ЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ 

120. 
Врз основа на член 88 став 1 во врска со чле-

нот 89 од Законот за здравственото осигурување и 
задолжителните видови на здравствена заштита 
на населението („Службен весник на СРЖ" бр. 
21/71), Собранието на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците — Скопје, на сед-
ницата одржана на 26. септември 1972. година, до-
несе 

С Т А Т У Т 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Осигурениците од подрачјето на Општината на 

град Скопје основаа Заедница за здравствено оси-
гурување на земјоделците (во натамошниот текст: 
Заедница). 

Заедницата е самоуправна организација на 
осигурениците — земјоделци, во која тие, врз на-
челата на взаемност и солидарност, самостојно ги 
утврдуваат правата и обврските од здравственото 
осигурување. 

Член 2 
Со овој статут се регулира кругот на осигуре-

ните лица, обемот на нивните права и обврски, на-
чинот на обезбедување средства за остварување на 
осигурените права, составот и делокругот на орга-
ните на управувањето и времето за кое тие орга-
ни се избираат, како и условите и начинот на нив-
ното избирање односно разрешување, начинот на 
остварувањето на самоуправните права на осигуре-
ниците, утврдувањето на прашањата што се ре-
гулираат со општи акти, прашањата за кои се 
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одлучува по пат на референдум и начинот на вр-
шењето на стручните и административните работи 
на Заедницата. 

Член 3 
Осигурениците задолжително се осигуруваат 

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

Член 4 
Во Заедницата осигурениците ги обезбедуваат 

и задолжителните видови на здравствената заш-
тита што се утврдени со закон, а во рамките на 
Програмата за спроведување на задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението на 
СРЖ. 

Член 5 
Осигурениците за себе и членовите на своите 

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

Член 6 
Во рамките на Заедницата осигурениците ги 

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

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

Член 7 
Правата од здравственото осигурување се ост-

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

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

Член 8 
Во програмирањето, планирањето и унапреду-

вањето на здравствената заштита и нејзината ма-
теријална основа, во развојот на самоуправните од-
носи, во создавањето на што поповолни услови за 
користење на здравствена заштита и што порацио-
нална употреба на средствата на здравствената за-
штита, како и во спроведувањето на превентивните 
мерки и акции Заедницата соработува со други 
заедници за здравственото осигурување, опште-
ствено-политичките заедници, здравствените работ-
ни организации и нивните асоцијации и други ор-
ганизации. 

Содржината на формите на соработката и обез -
бедувањето на финансиските средства потребни за 
спроведување на програмите и задачите за развој 
на здравствената заштита се утврдуваат преку са-
моуправните договарања. 

Член 9 
За определени ризици во спроведувањето на 

здравственото осигурување, Заедницата се реосигу-
рува во Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците на Македонија. 

Член 10 
Никој не може да ги намали или ограничи 

правата на осигурените лица што им се обезбе-
дуваат со закон и со овој статут. 

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

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

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

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

пански суд во Скопје. 

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

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

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

Член 14 
Статутот и другите општи акти на Заедницата 

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

Член 15 
Целокупната дејност на Заедницата како са-

моуправна организација треба да биде доставена 
на осигурениците. За таа цел Заедницата задол-
жително ги информира осигурениците за: 

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

2) договорните обврски на здравствените работ-
ни организации во поглед на пружањето здрав-
ствените услуги на осигурените лица, цените и 
слично; 

3) резултатите на финансиското работење на 
Заедницата; ' 

4) другите поважни прашања кои се од пого-
лем интерес за осигурениците (за мерките на по-
рационална и поефикасна здравствена заштита, за 
воведување на нови или измена на постојани пра-
ва од здравственото осигурување, за условите на 
остварување на тие права и слично). 

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

Годишниот извештај за работењето и заврш-
ната сметка на Заедницата задолжително се доста-
вуваат на Собранието на општината на град 
Скопје. 

Глава II 

САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА 

Член 16 
Осигурениците во рамките на Заедницата го 

остваруваат самоуправното одлучување непосредно 
по пат на референдум и преку собирите на осигу-
рениците и посредно преку Собранието на Заедни-
цата и нејзините органи. 

Член 17 
Непосредното самоуправување во Заедницата 

осигурениците го остваруваат: 
— со непосредно одлучување за поважните 

прашања по пат на референдум; 
—• со непосредно изјаснување по предлозите за 

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

Референдум 

Член 18 
По пат на референдум осигурениците задол-

жително одлучуваат: 
1) кога се менува кругот на осигурените лица 

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

Член 19 
Референдум може да се распише во следните 

случаи: 
1) при воведување на нови видови на здрастве-

на заштита и проширување односно укинување на 
одделни права на осигурениците; 

2) во други случаи кога Собранието на Заед-
ницата оцени дека одлучувањето на осигуреници-
те по пат на референдум е целисходно. 

Член 20 
Одлука за распишување референдум донесува 

Собранието на Заедницата по сопствена иницијати-
ва или по предлог на осигурениците односно на 
органите на Заедницата, на начин и постапка ут-
врдени со овој статут. 

Член 21 
Изјаснување по пат на референдум можат да 

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

цата. 
Предлогот за распишување на референдум 

мора да биде поткрепен со образложение а се под-
несува на Собранието на Заедницата во писмена 
форма. 

Собранието на Заедницата задолжително рас-
пишува референдум во случаите од членот 19, став 
1 точка 1 кога тоа го побараат 1/5 од вкупниот број 
осигуреници. 

Член 22 
Референдумот, по правило, се спроведува на 

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

Член 23 
Со Одлуката за распишување на референдум 

се утврдуваат прашањата по кои ќе се одлучува на 
референдумот, како и времето за неговото спро-
ведување. 

Член 24 
Референдумот се спроведува со тајно гласање, 

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

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

Член 25 
Собранието на Заедницата именува комисија 

за спроведување на референдум, која има претсе-
дател, четири члена и ист број заменици. 

Член 26 
Референдумот се смета за полноважен ако на 

истиот учествуваат повеќе од 50°/о од вкупниот број 
на осигурениците запишани во гласачките списо-
ци. 

Ќе се смета дека на референдумот е усвоена 
одлуката за која гласале мнозинство од учесни-
ците во гласањето. 

Член 27 
Референдумот се спроведува според одредбите 

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

Собири на осигуреници 
Член 28 

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

Член 29 
На собирите осигурениците се изјаснуваат по 

предлозите на Статутот на Заедницата, Програ-
мата за мерките за унапредување на здравствена-
та заштита на осигурениците, Правилник за начи-
нот и условите за остварување на здравствената 
заштита, одлуките за височината на придонеси-
те и за другите поважни прашања од здравстве-
ното осигурување кога за тоа одлучи Собранието 
на Заедницата. 

Член 30 
Собирот на осигурениците го сочинуваат осигу-

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

Собирот на осигурениците од ставот 1 на овој 
член го утврдува Собранието на Заедницата со 
посебна одлука. 

Член 31 
Собирот на осигурениците полноважно одлу-

чува ако на него присуствуваат повеќе од една 
десетина од осигурениците на подрачјето за кое 
собирот се одржува, но не помалку од 30 осигу-
реници а заклучоците ги усвојува со мнозинство 
на гласови од присутните. 

Собрание на заедницата 

Член 32 
Собранието е највисок орган на управувањето 

на Заедницата. 
Собранието се состои од 31 член. 

Член 33 
Собранието го сочинуваат членови избрани од 

осигурениците по изборни единици. 
Изборните единици ги утврдува Собранието со 

посебна одлука. 
Изборот на членовите на Собранието се врши 

со тајно гласање. 
Собранието од редот на своите членови избира 

претседател и негов заменик. 

Член 34 
Мандатот на членовите на Собранието на За-

едницата трае 4 години. 
Никој не може повеќе од двапати едноподруго 

да биде избран за член на Собранието. 

Член 35 
За член на Собранието на Заедницата може 

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

Работниците вработени во Службата на За-
едницата не можат да бидат избрани за членови 
на Собранието, освен за членови на постојани или 
повремени комисии. 

Член 36 
На членовите на Собранието на Заедницата 

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

1) со оставка; 
2) со отповикување односно разрешување; 
3) со престанок на својството осигуреник на 

Заедницата. 

Член 37 
Во случај на престанок на мандатот на членови 

на Собранието на Заедницата на еден од начините 
наведени во претходниот член, на нивно место се 
избираат нови со дополнителни избори. 

По исклучок, дополнителен избор нема да се 
изврши во колку до истекот на мандатот на чле-
новите на органите на управувањето не останува 
повеќе од 6 месеци. 
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Член 38 
Начинот на изборот и отповикувањето, како и 

начинот на кандидирањето и сите други прашања 
во врска со изборот на членовите на Собранието 
на Заедницата се регулира со посебен правилник. 

Член 39 
Собранието работи на седници кои можат да 

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

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

Собранието на Заедницата и неговите органи 
работат според Деловникот за работа што го до-
несува Собранието. 

Член 40 
Работата на членовите на Собранието и на не-

говите органи е почесна. 
На членовите на Собранието и на неговите ор-

гани им припаѓа надоместок на патни и дневни 
трошоци. 

За времето поминато на седници, може со по-
себна одлука на Собранието да се одреди пауша-
лен надоместок. 

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

Член 41 
Членот на Собранието за својата работа одго-

вара на Собранието и на изборното тело што го 
избрало. 

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

Член 42 
Членот на Собранието е должен да присуствува 

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

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

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

Членот на Собранието е должен да ги врши си-
те функции и задачи што ќе му ги довери Собра-
нието. 

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

Член 43 
Собранието на Заедницата во својот делокруг 

ги врши следните работи: 
1) донесува Статут и други акти со кои се ут-

врдуваат правата и обврските на осигурениците; 
2) утврдува програма за дејноста на здравстве-

ното осигурување и мерки за унапредување здрав-
ствената заштита на осигурените лица, ја опреде-
лува политиката на користење средствата на За-
едницата, дава насоки за функционирање на 
Службата со цел за правилно и навремено оства-
рување правата на осигурениците и порационално 
работење на фондовите на Заедницата, како и еко-
номично траење и рентабилно вложување на сред-
ствата на Заедницата; 

3) утврдува стапка односно тарифа на придоне-
сот за здравствено осигурување; 

4) утврдува стапка по која се издвојуваат сред-
ствата во резервниот фонд на Заедницата; 

5) донесува финансиски планови и ги усвоју-
ва завршните сметки на фондовите на Заедницата; 

6) одлучува за обезбедување дополнителни 
средства и за начинот на покривање на загубите 
во работењето на фондовите на Заедницата; 

7) одлучува за вложување на расположивите 
средства на Заедницата во депозит ка ј банката и 
за давање наменски кредити од расположивите 
средства; 

8) одлучува за склучување спогодби со Служ-
бата на која и го доверува вршењето на стручните 
административните и финансиските работи на За-
едницата; 

9) спогодбено со другите заедници за здравстве-
ното осигурување го определува начинот на упра-
вувањето на фондот на реосигурувањето, обемот 
на ризиците што се реосигуруваат, тарифите на 
премиите за реосигурувањето, надоместоците што 
се обезбедуваат во случај настапување на реосигу-
рените ризици и условите и постапката за оства-
рување на овие ризици; 

10) одлучува за склучување на договори со 
здравствените работни организации за пружање 
здравствени услуги на осигурените лица; 

11) соработува со други органи и организации 
во работите од заеднички интерес, а посебно во 
поглед на програмирањето и спроведувањето на 
здравствената заштита на населението; 

12) ги избира и отповикува членовите на Из-
вршниот одбор; 

13) го утврдува износот на средствата потреб-
ни за вршење на стручните, административните и 
финансиските работи на Заедницата; 

14) ги разгледува прашањата, предлозите и ба-
рањата што ќе му бидат упатени на Собранието; 

15) именува и отповикува членови на Сојузот 
на заедниците на Македонија и одлучува за други 
работи со членство во Сојузот; 

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

Извршен орган на Собранието 

Извршен одбор 

Член 44 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 

Член 45 
Извршниот одбор се грижи за правилно и бла-

говремено спроведување и извршување на одлуки-
те и заклучоците на Собранието на Заедницата. 

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

Член 46 
Извршниот одбор на Собранието се состои од 

7 члена. 

Член 47 
Членовите на Извршниот одбор се избираат од 

редот на членовите на Собранието. 
Изборот на членовите на Извршниот одбор се 

врши на седницата на која се конституира Собра-
нието. 

Член 48 
Мандатот на членовите на Извршниот одбор 

трае 4 години. 

Член 49 
Извршниот одбор од редот на своите членови 

избира претседател и негов заменик. 
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Член 50 
Извршниот одбор ги врши особено следниве 

работи: 
1) се грижи за благовремено и правилно извр-

шување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата; 

2) се грижи за правилно остварување правата 
на осигурените лица; 

3) се грижи за извршување на финансиските 
планови во поглед на остварувањето на приходи-
дите и рационално користење и вложување на 
средствата на фондовите на Заедницата согласно 
насоките и заклучоците на Собранието на Заедни-
цата; 

4) поднесува на Собранието Предлог-Програма 
за спроведување и унапредување на здравствена-
та заштита на осигурените лица и утврдува пред-
лози на финансиските планови и завршните смет-
ки на фондовите на Заедницата; 

5) утврдува предлози за склучување договори 
со здравствените и други организации кои учеству-
ваат во спроведувањето и финансирањето на здрав-
ственото осигурување; 

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

7) ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Службата на Заедница-
та и услугите што ги пружаат здравствените ра-
ботни организации и презема односно предлага со-
одветни мерки за остварување на неправилнос-
тите; 

8) по предлог на органот на работната заедни-
ца на Службата го утврдува предлогот за износот 
на средствата потребни за вршење на стручните, 
административните и финансиските работи на За-
едницата; 

9) утврдува Предлог-Статут и предлози на дру-
гите општи акти на Заедницата; 

10) прибира и ги проучува сугестиите и пред-
лозите на осигурениците во врска со остварување-
то правата на осигурениците за рационално тро-
шење средствата на фондовите; 

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

Член 51 
Собранието на Заедницата може по потреба да 

формира помошни органи за разгледување односно 
проучување на одделни прашања. 

Член 52 
Работата на помошните органи од претходниот 

член трае до извршувањето на задачата. 

Претседател на Собранието 

Член 53 
Претседателот ја претставува Заедницата со-

гласно со закон, прописи донесени врз основа на 
закон, овој статут и другите општи акти на Заед-
ницата. 

Седниците на Собранието ги свикува претседа-
телот на Собранието, а во негово отсуство потпрет-
седателот. 

Претседателот на Собранието е должен да сви-
ка седница на Собранието ако тоа го побараат: 

1. Извршниот одбор на Собранието, 
2. Една третина од членовите на Собранието. 
Претседателот на Собранието врши и други ра-

боти утврдени со Деловникот на Собранието. 
За својата работа претседателот е одговорен на 

Собранието. 

Глава III 

ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 54 
Како осигуреници земјоделци се сметаат сите 

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

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

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

Член 55 
Како членови на домаќинството на осигурени-

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

Член 56 
Според одредбите на овој статут е осигурен и 

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

Член 57 
Децата на осигуреникот се осигурени до на-

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

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

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

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

Децата кои осигуреникот ги зел на издржува-
ње (член 57) се осигурени, по правило, ако немаат 
родители. Децата кои имаат еден или двајца роди-
тели, осигурени се како деца кои осигуреникот ги 
зел на издржување ако родителите поради својата 
здравствена состојба и други околности не се спо-
собни за стопанисување односно не се во состојба 
да се грижат за децата и нивното издржување, а 
децата и нивните родители немаат сопствени при-
ходи за издржување. 
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Член 58 
Родителите на осигуреникот од член 57 од овој 

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

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

1) ако навршиле 65 години живот (маж) од-
носно 55 години (жена), или 

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

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

Глава IV 

ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I Здравствена заштита 

Член 59 

Со здравственото осигурување во случаите и 
под условите определени со закон и овој статут, 
Заедницата на осигурениците им обезбедува: 

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

2) здравствена заштита што се установува со 
овој статут. 

Член 60 
На осигурениците им се обезбедуваат задол-

жителните видови на здравствена заштита: 
1) откривање, спречување, сузбивање и леку-

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

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

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

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

5) здравствена заштита на школската мла-
дина и редовните студенти до определена возраст, 
и тоа преку: систематски прегледи и имунизација, 
заштита и лекување на забите, спречување, сузби-
вање и лекување на реуматичната треска; проте-
тички и рехабилитациони мерки кај оштетувањето 
на аномалиите на видот и слухот и кај ортопед-
ските аномалии и деформации; 

6) активност на рано откривање на малигните 
заболувања и шеќерната болест и мускулната дис-
трофија и нивно лекување; 

7) активност на здравствено воспитување на 
населението; 

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

Член 61 
Обемот на правата од претходниот член и по-

блиски критериуми за нивната реализација се 
утврдуваат со Програма на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 62 
Покрај задолжителните видови на здравствена 

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

1) преглед и лекување кај лекар од општа 
практика и лекар специјалист во сите видови на 

амбулантно-поликлиничките здравствени работни 
организации, како и потребни лабораториски испи-
тувања во врска со прегледот; 

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

3) прегледи, лекување, пломбирање и вадење 
на заби во сите забоздравствени ординации, вклу-
чувајќи ја и специјалистичката ортодонција. 

Член 63 
Осигурениците имаат право да користат превоз 

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

Член 64 
Собранието па Заедницата гложе да утврди уче-

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

Член 65 
Собранието на Заедницата може да утврди ли-

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

Собранието на Заедницата може да овласти 
Собранието на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на земјоделците на Македо-
нија да утврди листа на лекови кои ќе можат да 
се препишуваат врз товар на средствата на Заед-
ницата. 

Глава V 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 

Општи одредби 

Член бб 
Осигурените лица ги остваруваат правата од 

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

Член 67 
Права од здравственото осигурување може да 

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

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

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

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

Член 68 
До колку Службата на Заедницата одбие на 

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

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

1. Заеднички одредби 

Член 69 
Осигурените лица ја остваруваат здравстве-

ната заштита на товар на средствата на Заедни-
цата непосредно преку здравствените работни ор-
ганизации кои се оспособени за пружање на соод-
ветни здравствени услуги. 

Член 70 
Осигурените лица имаат право на слободен из-

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

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

2. Учество на лекарските комисии во постапката 

Член 71 
Во пружање на здравствената заштита и во 

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

Член 72 
Заедницата со општ акт ги формира лекар-

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

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

Заедницата во смисла на членот 72 став 2 од 
овој статут поблиску ги утврдува задачите на ле-
карот поединец за спроведувањето на здравстве-
ната заштита на осигурениците. 

3. Приговор на оценката на лекарот поединец и 
лекарската комисија 

Член 73 
Ако осигуреникот не е задоволен со оценката 

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

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

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

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

Член 74 
Оценката за здраствената состојба на осигуре-

ното лице и за начинот на лекувањето, комнен ја-
јата ја дава врз непосредно извршен преглед на 
осигуреното лице или врз основа на постојната ме-
дицинска документација и тоа треба да биде на-
полно образложено и во согласност со медицин-
ската документација што служела како основа за 
давање на оценката. 

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

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

Член 75 
Против оценката на лекарската комисија мо-

же да се поднесе приговор до комисијата на ле-
кари-вештаци во рок од три дена од денот на со-
општувањето на оценката на лекарската комисија, 
во случај и под условите утврдени со овој статут. 

Приговорот се поднесува усно на записник или 
писмено до лекарската комисија против чија оцен-
ка се изјавува приговорот. Комисијата е должна 
приговорот заедно со предметот, веднаш да го до-
стави до комисијата на лекари-вештаци. Пригово-
рот може да се поднесе писмено и непосредно до 
комисијата на лекари-вештаци. 

Член 76 
Комисијата на лекари-вештаци должна е вед-

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

Комисијата ја дава својата оценка врз основа 
на медицинската документација, а може, ако нај-
де дека тоа е потребно, и да го повика осигуре-
никот на преглед. Ако комисијата смета дека е по-
требно да се дополни медицинската обработка, ќе 
ги определи без одлагање потребните медицински 
испитувања. 

Член 77 
Оценката што ја дала комисијата на лекари-

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

За оценката на комисијата на лекари-вешта-
ци писмено ќе се известат: осигуреникот, лекар-
ската комисија против чија оценка е изјавен при-
говор, лекарот поединец и Службата на Заедни-
цата. 

Член 78 
При решавањето за правата од здравственото 

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

Глава VI 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 79 
Стручните работи на Заедницата во врска со 

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

Глава VII 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 80 
Средствата за остварување на правата од 

здравственото осигурување се обезбедуваат со при-
донес од осигурениците, со учество на општестве-
но-политичката заедница и со други приходи утвр-
дени со закон и овој статут. 

Член 81 
Средствата од претходниот член се форми-

раат од: 
1) придонесот од личниот доход од земјодел-

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

2) придонесот по осигурен член на домаќин-
ството; 

3) учество на општествено-политичките заед-
ници во покривање на трошоците за задолжител-
ните видови на здравствената заштита; 
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4) надоместок по основа на реосигурување; 
5) дел од средствата издвоени од вишокот на 

приходите над расходите по завршната сметка на 
Заедницата; 

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

Придонесот од точка 1 и 2 од предходниот 
став треба да се формира така, што средствата од 
точката 2 (придонес по осигурен член на домакин-
ството) не можат да бидат поголеми од 25% од сред-
ствата од точката 1 (придонес од личниот доход 
од земјоделска дејност). 

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

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

Член 82 
Придонесот од претходниот член се распреде-

лува посебно: 
1) за задолжителните видови на здравствената 

заштита утврдени со закон; 
2) за здравствената заштита утврдена со овој 

статут преку со закон утврдените задолжителни 
видови. 

Член 83 
Средствата потребни за финансирање на здрав-

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

Височината на средствата од претходниот став 
се утврдуваат така со нив да се покријат обврски-
те на Заедницата, по основа на осигурените права, 
да обезбедат формирање на резерви, реосигурува-
ње на потешки ризици, средства потребни за спро-
ведување на осигурувањето, како и дел од сред-
ствата со кои Заедницата учествува во развојот 
на здравствената служба. 

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

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

Член 85 
Стапките на придонесот од претходниот член 

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

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

Член 86 
При утврдувањето бројот на осигурените лица 

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

Член 87 
Обврзници на придонесите за здравствено оси-

гурување се осигурениците-земјоделци. 

Ако повеќе осигуреници од претходниот став се 
членови на исто домаќинство, обврзник на придо-
несот е старешината на домаќинството. 

Член 88 
Обврската за плаќање на придонесите од чле-

нот 81 став 1 точка 1,2 и 6 од овој статут наста-
нува кога едно лице ќе се стекне со статус осигу-
реник-земјоделец во смисла на членот 26 од За-
конот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населе-
нието. Наплатата на придонесите од претходниот 
став се врши во четири еднакви рати во година-
та, а стасува за наплата однапред со почетокот на 
секое тримесечје. 

Обврската за плаќање на придонесот од ставот 
1 на овој член престанува од првиот ден на наред-
ниот месец во кој обврзникот престанал да врши 
земјоделска дејност или риболов (член 26 од За-
конот) или кога станал осигуреник по друга ос-
нова. 

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

Член 89 
Облогот и наплатата на придонесите од осигу-

рениците го врши органот на управата за прихо-
ди на општинското собрание. 

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

Надоместокот за облогот и наплатата на при-
донесот договорно го утврдува Службата на Заед-
ницата со управата за приходи на надлежното 
општинско собрание. Со договорот се утврдуваат и 
другите меѓусебни права и обврски на договорни-
те страни. 

Член 90 
Со средствата од членот 81 се формира фонд 

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

Од средствата од претходниот став Заедница-
та ги подмирува расходите: 

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

2) за остварување правата утврдени со овој 
статут, над правата утврдени со закон; 

3) за промени на здравственото реосигурува-
ње; 

4) за подмирување на трошоци за спроведува-
ње на здравственото осигурување; 

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

6) за учество на Заедницата во финансирање-
то на Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на Македонија; 

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

8) за отплата на непокриениот дел на вишо-
кот на расходите по завршната сметка. 

Член 91 
Со завршната сметка конечно се утврдуваат 

приходите и расходите на Заедницата за секоја 
календарска година. 

Завршната сметка се донесува во рокот и на 
начинот определени со посебни прописи. 

Член 92 
За обезебдување финансиската стабилност во 

работењето и ликвидност во врска со извршува-
њето на обврските спрема осигурениците и други 
работни организации кои учествуваат во спроведу-
вањето на здравственото осигурување, Заедницата 
има резервен фонд. 
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Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од двомесечниот просечен износ на плани-
раните вкупни приходи на Заедницата од теков-
ната година. 

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

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

Член 93 
Резервниот фонд од претходниот член се фор-

мира со издвојување на дел од средствата на при-
ходите остварени од придонесот во текуштата го-
дина од делот на остварениот вишок на приходите 
над расходите во претходната година од вложе-
ните средства на Заедницата кои се враќаат на 
фондот и каматата на вложените средства на ре-
зервниот фонд. 

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

Член 94 
Средствата на резервниот фонд кои не се ко-

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

Член 95 
ВИШОКОТ на расходите над приходите што се 

утврдува со завршната сметка на Заедницата се 
покрива: 

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

ходите може да се користи само дел од средства-
та на резервниот фонд што преминува 50% ОД 
износот на задолжителната резерва. 

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

Член 96 
Заедницата ги реосигурува здравствените ри-

зици кои по пат на самоуправно договарање со 
другите заедници на здравственото осигурување 
во СРМ ќе бидат утврдени како ризици кои се рео-
сигуруваат. 

За формирање на фондот за реосигурување и 
начинот на управувањето со тој фонд, за обемот 
на ризиците кои се реосигуруваат, тарифата на 
премијата за реосигурување, надоместокот кој се 
обезбедува во случај на настапување на реосигу-
рен ризик и за условите и постапката за оствару-
вање на овие надоместоци, одлучува Заедницата 
во спогодба со другите заедници на здравственото 
осигурување во СРМ. 

Глава VIII 

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НА 
ЗАЕДНИЦАТА 

Член 97 
Покрај Статутот, Заедницата донесува правил-

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

прашањата за кои со закон и овој статут е пред-
видено да се регулираат со такви акти. 

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

Член 98 
Со цел за поцелосно регулирање спроведува-

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

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

2) Правилник за начинот и условите на оства-
рување на здравствената заштита и за другите 
права од здравственото осигурување; 

3) деловници за работа на самоуправните и 
стручни органи на Заедницата; 

4) одлуки за стапките на придонесот и други 
одлуки. 

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

Член 99 
Преднацртите на Статутот и другите општи 

акти ги подготвува Службата на Заедницата. 
Нацртот за измени и дополненија на Стату-

тот и другите општи акти ги утврдува Извршниот 
одбор на Собранието на Заедницата. 

Член 100 
Измени и дополненија на Статутот може да 

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

ницата. 
Член 101 

Предлогот за измени и дополненија на Стату-
тот се смета за прифатен ако за него гласаат 2/3 
од сите членови на Собранието на Заедницата. 

Предлогот се доставува во писмена форма со 
образложение. 

Член 102 
Постапката за донесување на општите акти 

може да се поведе по иницијатива на Собранието 
или било кој друг самоуправен орган на Заедни-
цата, како и по иницијатива на осигурениците и 
организациите односно органите кои во смисла на 
одредбите на овој статут можат да предлагаат 
спроведување на референдум или измена односно 
донесување на општи акти на Заедницата. 

Член 103 
Собранието на Заедницата е должно да спро-

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

1) кога се установуваат нови или укинуваат 
постојните права од здравственото осигурување, и 

2) за прашања од членот 29 од овој статут. 

Член 104 
Изјаснувањето на осигурениците за случаите 

предвидени со овој статут се врши преку: 
1) собирите на осигурениците; 
2) дневниот печат и други средства за ин-

формирање. 
Собранието на Заедницата ги утврдува за се-

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

Член 105 
Собранието на Заедницата може во зависност 

од значењето на општиот акт, пред неговото до-
несување да го достави на мислење на: 
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— Собранието на општината на град Скопје; 
— Градската конференција на ССРНМ; 
— Стопанската комора; 
— Градската конференција на Сојузот на син-

дикатите на Скопје. 
Собранието на Заедницата може одделни оп-

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

Член 106 
Кога Собранието прими предлог на општ акт, 

за кој задолжително според овој статут треба да 
се изјаснат осигурениците, го утврдува поднесени-
от предлог на општиот акт како свој предлог со 
евентуални измени и дополненија и го доставува 
на изјаснување на осигурениците, 

Откако осигурениците ќе се изјаснат по пред-
лог на општиот акт на начинот предвиден со овој 
статут, Службата на Заедницата ги средува и си-
стематизира забелешките, предлозите и мислењата 
на осигурениците и ги доставува на Собранието на 
разгледување при донесување на конкретниот 
општ акт. 

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

Член 107 
Статутот и другите акти на Заедницата влегу-

ваат во сила осмиот ден по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ", доколку со општиот 
акт не е поинаку определено. 

Член 108 
Извршниот одбор дава пречистен текст на 

општите акти кои ги донесува Собранието. 

Член 109 
Задолжително толкување на одделни одредби 

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

Глава IX 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член НО 
Сите права и обврски на осигурените лица кои 

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

Член 111 
Осигурените лица кои на денот на почетокот 

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

Ако осигурените лица од претходниот став не 
ги исполнуваат условите пропишани со одредбите 
на овој статут и општите акти донесени врз основа 
на него за користење на правата што им се при-
знаени по поранешните прописи, го продолжуваат 
започнатото користење на тие права според одред-
бите на овој статут и општите акти на Заедницата, 
како да ги исполнуваат условите предвидени со 
Статутот односно општите акти. 

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

Член 112 
Осигурените лица, здравствената заштита ќе ја 

користат врз основа на здравствените легитимации 

издадени според поранешните процеси и по 1. ја-
нуари 1972 година се додека тие не бидат заменети 
со нови здравствени легитимации усогласени спо-
ред овој статут, а најдоцна до крајот на 1972 го-
дина. 

Член 113 
Овој статут влегува во сила осмиот ден по 

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

Број 02-17019/1 
26 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател, 

Михо Алексиев, е. р 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

При Окружниот суд во Скопје, е заведен спор 
од тужителот Ибраим Шукри Зенуни, од село Ни-
куштак, Кумановско, против Душанка ѓорѓи Ста-
меновиќ, од село Дубница, Врањско, сега со не-
позната адреса, за развод на брак. 

Се повикува тужената Душанка Горѓи Ста-
меновиќ, да се јави во Окружниот суд во Ско-
пје во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас или да ја соопшти својата адреса. ^ Во про-
тивно судот ќе и постави старател кој ќе ја за-
стапува до окончувањето на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2636/72. 

При овој суд се води спор за развод на брак, 
по тужбата на Тодиќ Никола, од Скопје, против 
тужената Тодиќ Мирослава, со непозната адреса 
на живеење. 

Се повикува тужената Тодиќ Мирослава, да 
се јави во Окружниот суд во Скопје, во рок од 
30 дена по објавувањето на овој оглас или пак 
во истото време да ја достави на судот својата 
сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужената Мирослава во определе-
ниот рок не се јави во судот или пак не ја доста-
ви сегашната адреса на живеење, ^ судот ќе и оп-
редели привремен старател кој ќе ги застапува 
нејзините интереси во спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 154.1 од 
17. X. 1972 год. (102) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Митревска Драгица, од село Доленци, сега од 

село Долна Бела Црква, Ресенско, поднесе тужба 
во овој суд за развод на брак против Митревски 
Јордан од село Доленци, сега во неизвесност. 

Бидејќи тужениот е во неизвесност, се пока-
нува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ", да се јави 
во овој суд да определи свој застапник. Во против-
но ќе му биде определен застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 688/72. 
(101) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1578, страна 353, книга VII е запишано 
следното: 

Водостопанската работна организација „Вар-
дар" — Скопје, Претпријатието за водостопанство 
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— Куманово, Проектанското претпријатие „Мелио-
проект" — Скопје, Водостопанското претпријатие 
„Пелагонија" — Битола, Водостопанското претпри-
јатие „Струмички слив" — Струмица и Водосто-
панското претпријатие „Црни Дрим" — Струга, 
согласно со самоуправната спогодба од месец мај 
1972 година се соединуваат во единствено водо-
стопанско претпријатие кое ќе работи под фирма: 
Претпријатие за стопанисување со води „Водосто-
панство" — Скопје, ул. „12 ударна бригада" број 
84-а. 

Предмет на работењето на претпријатието е: 
—• вршење на водостопанска услужна дејност 

(наводнување, снабдување со вода, одводнување, 
пречистување на загадени води и ел.); 

— изградба, одржување и реконструкција на 
водостопански објекти за свои потреби и за по-
треби на трети лица; 

— регулација на реки и порои и изведување 
на сите други работи од ниска и висока градба 
на водостопански објекти како и објекти кои се 
во врска или влијание со водостопанските објекти 
и тоа за свои потреби и потреби на трети лица; 

— експлоатација на камен, песок и чакал од 
каменоломи и речни корита за свои потреби и за 
продажба на трети правни и физички лица; 

— производство на производи од бетон, плас-
тика, метал и слично, за изградба, опремување на 
сопствените водостопански објекти, како и објек-
ти на трети лица; 

—• изработка на инвестициони програми и дру-
га инвестиционо-техничка документација за во-
достопански објекти и постројќи и водостопански 
основи како и за хидротехнички објекти, ниска к 
висока градба и електро-машински постројќи: 

— врши студиски и научно-испитувачки ра-
боти во водостопанството и тоа за свои потреби и 
за потребите на трети лица; 

— врши оскултација на брани; 
— одржување и поправка на градежна и зе-

мјоделска механизација; 
— посредување во прометот и транзитен про-

мет на опрема и уреди за потребите на водосто-
панските објекти и постројќи како и на граде-
жен материјал и земјоделски производи од хидро-
мелиоративните системи преку деловна соработка 
со производителите; 

— врши превоз на стоки за свои потреби и 
за потребите на трети лица; 

— врши одгледување и тов на риба во аку-
мулациите што се основни средства на претпри-
јатието; 

— врши и други одредени дејности преку сво-
ите основни организации на здружен труд. 

Претпријатието е основано со соединување на 
гореназначените работни организации во единстве-
но претпријатие согласно со горенаведената само-
управна спогодба. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува 
и раздолжува Гечевски Глигор, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Соединетите работни организации ќе работат 

како основни организации на здружен труд, со 
својство на правно лице, во состав на единственото 
претпријатие „Водостопанство" — Скопје. 

Конституирањето на Претпријатието за сто-
панисување со води „Водостопанство" — Скопје 
е извршено на 29. VI. 1972 година, согласно со 
записникот од конститутивната седница на работ-
ничкиот совет од истиот датум. 

Се бришат од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните, при овој суд, и тоа: од рег. бр. 899, 
страна 209, книга IV Водостопанската работна ор-
ганизација „Вардар" — Скопје; страна 1121, кни-
га Ш Проектанското претпријатие „Мелиопроект" 
— Скопје; од рег. бр. 262, страна 999, книга I 
Претпријатието за водостопанство — Куманово, по-
ради соединување со горенаведените работни ор-
ганизации во единствено претпријатие согласно со 
горенаведената самоуправна спогодба. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 738 од 21. VII. 1972 година. (1130) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќани-
те, рег. бр. 316, страна 1447, книга I е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Продавницата во Тетово, ул. 
„Илинденска", на Трговското претпријатие на го-
лемо за промет со обувки, производи од гума, кау-
чук и пластични маси „Обуќа" — Београд, соглас-
но со одлуката на работничкиот совет, од одржа-
ната седница на 9. V. 1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 668 од 10. VII. 1972 година (1134) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 9. VIII. 1971 година, рег. бр. 33/71, книга I е за-
пишана под фирма: Продавница во Битола, ул. 
„4-ти Ноември" бр. 27, на Претпријатието за елек-
роводовод и инсталација „Електроводомонт" — Скоп-
је. Предмет на работењето на продавницата е про-
мет со преработки од тутун, вредносници, учили-
шен прибор, весници и разни списанија, ситни ин-
дустриски стоки наменети за секојдневна потрошу-
вачка (нирнбершка стока) и ел. 

Раководител на продавницата е Јанева Марија. 
Продавницата е основана од Претпријатието 

„Електроводомонт" — Скопје, со одлуката бр. 01-869 
од 20. VII. 1971 година на работничкиот совет. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што 
го потпишува и претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 335/71. (1552) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
20. X. 1971 година, рег. бр. 84/55, книга II е запи-
шано следното: Се преселува Стовариштето во 
Струга, ул. „1 Мај "бр. 2, на Претпријатието за про-
изводство на алкохолни и безалкохолни пијалоци 
„Црвени Стени" — Прилеп, сега на местото викано 
„Суво Поле" — Струга. 

Досегашниот раководител Усеиновски Рамадан 
се менува. За раководител на Стовариштето во 
Струга е поставен Николоски Риста 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 468/71. (2055) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 255, книга III е запишано след-
ното: Присилната управа над Претпријатието за 
производство на конфекција „Елегант" — Гевгелија, 
со решението бр. 01-268/1 од 19. II. 1971 година, на 
Собранието на општината Гевгелија се продолжува 
уште за една година. 

Со решението бр. 01-268/1 од 19. II. 1971 година, 
на Собранието на општината Гевгелија присилниот 
управник Александар Малев се разрешува од долж-
ност и му престанува правото претпријатието да 
го потпишува, задолжува к раздолжува. 

За нов присилен управ,ник, со ^рецитираното 
решение на Собранието на општината Гевгелија е 
назначен Никола Арџанов. кој претпријатието под 
присилна управа, ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, сметано 
од 25.111. 1971 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 316 од 19. XI. 1971 година. (2091) > 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 381, страна 469, книга И е запишано след-
ното: Седиштето на Продавницата за обувки во Го-
стивар, ул. „Борис Кидрич" бр. 54, на Фабриката 
за кондури „Пролетер" — Београд се преместува 
од ул. „Борис Кидрич" бр. 54, во Гостивар, на ули-
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цата „Борис Кидрич" бр. 68, согласно со одлуката 
бр. 4355 од 28. ХП. 1970 година на работничкиот со-
вет, записникот на Собранието на општината Го-
стивар — Трудова инспекција УП. 1 бр. 08-2443 од 
31. X. 1970 година, решението IV УО. бр. 08-2443/70 
од 10. П. 1971 година, на Собранието на Општина-
та Гостивар — Пазаришна инспекција и решение-
то бр. 10-2443/70 од 5. П. 1971 година, на Собранието 
на општината Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 102 од 4. XI. 1971 година. (2093) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18.11.1971 година страна 8, реден број 5 е за-
пишано проширувањето на дејноста на Земјодел-
ската задруга — „Слога" од село Бориево, Стру-
мичко, уште и со: трговија на големо и мало, со 
сите прехранбени производи, индустриски произ-
води, жива стока и лековити растенија и семен-
ска стока. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 15 од 28.1.1971 година, на 
Задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 38/71. (2299) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23Л/1.1971 година, страна 212, реден број 6 се 
запишани следните промени: 

— проширување на дејноста со изградба на 
индустриски објекти на ниво на инженеринг, со 
промет на индустриска опрема и репроматери-
јали; 

— промена на фирмата во „Мегапроект" — 
Завод за студии, проектирање и инженеринг — 
Штип. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 4 од 9.11.1971 година, на 
работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 56/71. (2302) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 2.Ш.1971 година, страна 292, реден број 2 е 
запишана промената на директорот на Погонот за 
трговија на големо и мало, откуп на житарици и 
промет со сточна храна, сите видови земјоделски, 
прехранбени, колонијални и други производи 
„Овче Поле" — Штип, Петар Чучков. За в.д. ди-
ректор е назначен Михаил Кралев. 

Погонот ќе го потпишуваат заеднички в.д. ди-
ректорот Михаил Кралев и регистрираниот шеф 
на сметководство ѓорѓи Хаџи Николов. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на решението бр. 03-294 од 19.11.1971 го-
дина, на генералниот директор на комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 49/71. (2303) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 11.1.1971 година, страна 328, реден број 11 е 
запишано проширувањето на дејноста на Тргов-
ското претпријатие за промет со огревни и гра-
дежни материјали, на големо и мало, „Чатал" — 
Штип и со трговија, на големо и мало, во транзит 
со производи од стопанските гранки 113, 114, 115, 
116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127 и 313. 

Проширувањето на дејноста е запишано во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 0305-20 од 
19.Х.1970 година, на работничкиот совет на прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 4/71. (2304) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29.ХИ.1970 година, страна 328, реден број 10 е 
запишана промената на досегашниот шеф на 
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сметководството Стојмир Балабанов. За шеф на 
сметководството е назначен Анастас Наков Ни-
колов, кој ќе ја потпишува фирмата поединечно 
со директорот на претпријатието. 

Промената на шефот на сметководството е за-
пишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 
0305-20 од 19.Х.1970 година, на работничкиот совет 
на Трговското претпријатие, на мало, за промет 
со градежни и огревни материјали „Чатал" — 
Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 304/70. (2305) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 690, страна 1085, книга И е запишано след-
ното: Досегашниот присилен управник на Кому-
налното претпријатие за градска чистота — Скоп-
је, под присилна управа, Седат Вели е разрешен 
од должност, со решението бр. 07-31673 од25.Х1.1971 
година на Собранието на град Скопје и на истиот 
му престанува правото за потпишување. 

За присилен управник на Комуналното прет-
пријатие за градска чистота — Скопје, под при-
силна управа, е назначен со решението бр. 07-31673 
од 25.XI. 1971 година на Собранието на град Скопје 
Каровски ѓорѓи, директор на Претпријатието за 
водовод и канализација — Скопје, кој претпри-
јатието под присилна управа ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, со старите регистрирани потписници и 
тоа: Тодоровски Тодор, шеф на сметководството и 
Каоапетров Коста, директор на стопанско-смет-
ководниот сектор, сметано од 13.ХН.1971 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1184/71 од 9.11.1972 година. (344) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 938, страна 493, книга IV е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Молеро-фар-
барската задруга „Нов дом" — Скопје, ул. „Марк-
сова" бр. 3, Стоилов Цветан, согласно со одлуката 
на работничкиот совет бр. 456 од 15.Х.1971 година 
му престанува правото за потпишување поради 
разрешување од должноста директор. 

За директор на гореозначената задруга се 
назначува Борис Атанасовски, кој задругата ќе ја 
потпишува, задолжува и раздолжува, во граници-
те на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1169/71 од 8.11.1972 година. (345) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 141, книга VII е запишано след-
ното: Досегашниот в.д. директор на ЗИК „Скопско 
Поле" — Скопје — Самостојна организација на 
здружен труд, со својство на правно лице „Киче-
во" — Кичево Благоја Петровски е назначен за 
директор со одлуката бр. 02-121 од 19.1.1971 година 
на работничкиот совет и ќе ја потпишува, задол-
жува и раздолжува, во границите на овластува-
њето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 373/71 од 16.11.1972 година. (362) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1529, страна 166, книга VII е запишано 
следното: Досегашната Занаетчиско-браварска ли-
вачка задруга „Челик" — Скопје, согласно со од-
луката на работната заедница од 2.ХП.1971 годи-
на се организира во претпријатие кое во иднина 
ќе работи под фирма: Монтажно производна ра-
ботна организација „Челик" — ул. „Иво Рибар 
Лола" бр. 2 — Скопје. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Предмет на работењето на работната органи-
зација е монтажа на браварски работи, инсталации 
на парно и водено греење и лимарски работи. 

Монтажно-производната работна организација 
е настаната со организирање на занатско-бравар-
ската ливачка задруга „Челик" — Скопје, во прет-
пријатие, согласно со горенаведената одлука. 

Работната организација ќе ја потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат, во границите на овла-
стувањето, Христовски Фани, в.д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето е извршено на 14.11.1972 годи-

на, согласно со одлуката на изборниот состанок 
одржан на 14.11.1972 година. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните, при овој суд, од рег. бр. 955, страна 579, 
книга IV Занаетчиско браварската ливачка задру-
га „Челик" — Скопје, поради организирање во 
претпријатие согласно со горенаведената одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 86 од 16.11.1972 година (364) 

Окружниот стопански суд во Скопје' објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1279, страна 17, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Претставништ-
вото во Скопје, ул. „Цветан Димов", барака број 
10, соба број 19 Бутел — Скопје, Поповски Тане, 
раководител, му престанува правото за потпишу-
вање, бидејќи е разрешен од должност, со реше-
нието бр. 518 од 27ЈУ.1971 година. 

За в.д. шеф на претставништвото во Бутел —-
Скопје, на Земјоделската задруга „Руен", село Ка-
меница, Штипско, е назначен Трифунов Лазаров 
Тодор, со одлуката бр. 502 од 25.1У.1971 година на 
задружниот совет од одржаната седница на 25ЈУ. 
1970 година кој во иднина ќе го потпишува, за-
должува и раздолжува, во границите на овласту-
вањето, со стариот регистриран Поповски Ристо, 
комерцијален референт на претставништвото, сме-
тано од 8.Х.1971 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 987/71 од 17.11.1972 година. (372) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 603, страна 431, книга II е запишано след-
ното: Фирмата на Продавницата во Скопје, ул. 
„Ѓуро Салај" бр. 1, на „Владо Багат" — Фабрика 
за машини за шиење и прецизна електромеханика 
— Задар, согласно со решението на Окружниот 
стопански суд во Сплит, Фи. бр. 894/71-2 од 6.1Х. 
1971 година се менува и гласи: Претпријатие за 
производство на машини за шиење и алатни ма-
шини, плински арматури и дрвни производи „Вла-
до Багат" — Задар — Продавница во Скопје, ул. 
„Ѓуро Салај" број 1. Продавницата ќе врши про-
дажба преку сопствена и туѓа трговска мрежа, 
агенции и агенти, сопствени производи и услуги, 
како и производи од други производители со кои 
се надополнува асортиманот на стоката произве-
дена во претпријатието; продажба на сите произво-
ди сродни на производите на претпријатието, како и 
машини и направи за плетење, пеглање, перење 
и одржување текстилни изработки; продажба на 
лимена стока шпорети од сите облици и квалитет, 
печки и сите облици и квалитет, делови од печки 
и шпорети, димни цевки, колена, розети и друг 
прибор, продажба на радио-апарати, телевизори, 
магнетофони и прибор за тие апарати; продажба 
на електрични справи за покуќнина (кухало, шпо-
рети, универзални апарати за готвење и печење, 
печки, тирмофори, сушала за коса, топлински и 
ултравиолетни светилки, бојлери, правосмукалки); 
продажба на разладни и топлински уреди; на 
вентилатори; на стока увезена од странски прет-
пријатија; сервисно одржување на производите од 
сопственото производство и туѓи производи за про-
мет за кои е претпријатието регистрирано; орга-

низација и одржување на курсеви за кроење, шие-
ње, везење и плетење; вршење занаетчиски услуги 
преку сопствени продавници. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1230/71 од 10.11.1972 година. (365) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1348, страна 297, книга VI е запишано след-
ното: Организацијата на здружен труд — Прет-
ставништво — Скопје, во состав на Фабриката за 
дрвени плочи „Босанка" — Блажуј ка ј Сарајево 
се преселува од ул. „Карл Маркс" бр. 47 — Скопје 
во населба „Бутел" — барака 15 б.б. — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 313 од 21.У1.1971 година. (370) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1279, страна 17, книга VI е запишано след-
ното: Седиштето на Претставништвото во Скопје, 
ул. „Илинденска" број 13/3 на Земјоделската за-
друга „Руен" село Каменица, Штипско, се пре-
селува од ул. „Илинденска" број 13/3, на ул. „Цве-
тан Димов" барака број 10, соба 9 — Бутел, Скоп-
је, согласно со одлуката на работничкиот совет, од 
одржаната седница на 7.У1.1971 година бр. 122 
од 10.11.1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи, 
бр. 1067/71 од 16.11.1972 година. (373) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег.бр. 1085, страна 170, книга VII е запишано 
следното: Досегашниот в.д. директор на Занает-
чиската браварска задруга „Цветан Димов" — 
Скопје Дончевски Јован, е разрешен од должност 
и му престанува правото за потпишување, со од-
луката бр. 168 од 31.Х1.1971 година на советот на 
работната заедница, од одржаната седница на 8.Х1. 
1971 година. 

За в.д. директор на споменатата задруга, со од-
луката број 187 од 27.ХП.1971 година на советот 
на работната заедница, од одржаната седница на 
25.ХП.1971 година е назначен Борис Хелмановски, 
кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, сметано 
од 26.1.1972 година. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 90 од 17.11.1972 година. (374) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1175, страна 901, книга V е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на „Салон мебло" 
— Скопје, населба „Маџари" на „Мебло" — Нова 
Горица, Ненад Димитриев е разрешен од должност 
со одлуката на работничкиот совет, од одржаната 
седница на 24.1Х.1970 година и за нов раководител 
е назначена Јанчиќ Маргарита, согласно со одлу-
ката на работничкиот совет од 2.П.1971 година, која 
нема да биде потписник, бидејќи истиот се пот-
пишува, задолжува и раздолжува, во границите 
на овластувањето, од матичното претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1057/71 од 17.11.1972 година. (376) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 16, страна 768, книга VI е запишано след-
ното: Кон Трговското претпријатие за промет со 
нафта и нафтени деривати „Југопетрол" — Скоп-
је се присоединува Претпријатието за аутотранс-
порт и шпедиција „Млаз" — Богданци, согласно 
со одлуката на работничкиот совет на претприја-
тието „Југопетрол" од 28.ХП.1971 година за спро-
ведување на одлуката донесена по пат на рефе-
рендум, од страна на Претпријатието „Млаз" —* 
Богданци, од 19.Х1.1971 година. 
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Присоединувањето ќе се смета од 1.1.1972 го-
дина. 

По присоединување^ дејноста на „Југопетрол" 
— Скопје се проширува со: меѓународен друмски 
транспорт на стока и патници и меѓународна шпе-
диција. 

По присоединувањето „Млаз" — Богданци ке 
работи под следната фирма: Трговско претприја-
тие за промет со нафта и нафтени деривати „Ју-
гопетрол" — Скопје — Организација на здружен 
труд без својство на правно лице — Погон за вна-
трешен и меѓународен автотранспорт и шпедиција 
„Млаз" — Богданци. 

Предмет на работењето на претпријатието е 
меѓународен друмски транспорт на стока и патни-
ци и меѓународна шпедиција. 

Претпријатието е основано со присоединување 
на „Млаз" — Богданци кон „Југопетрол" — Скоп-
је, согласно со горенаведените одлуки. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, Ши-
мов Томе — директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 349, страна 1135, книга I Прет-
пријатието за автотранспорт и шпедиција „Млаз" 
— Богданци поради присоединување кон „Југо-
петрол" — Скопје, согласно горенаведените од-
луки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 7 и 8 и 9 од 22.11.1972 година. (398) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29.Х.1971 година, страна 114, реден број 9 е 
запишан престанокот на земјоделско-сточарското 
стопанство „Млечна" од Пехчево, заради присоеди-
нување кон Агрокомбинатот „Лозар" — Титов Ве-
лес. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 230/71. (147) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15.У1.1971 година, страна 367, реден број 4 е 
запишано следното: Досегашниот в.д. директор на 
Фабриката за автомобилски делови „Руен" од Ко-
чани, Јордан Андонов е именуван за директор на 
Фабриката. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 4795 од 18.У.1971 година, на 
работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 125/71. (154) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 22.У1.1971 година, страна 573, реден број 19 е 
запишана во регистрацијата на „Југопамук" — Де-
ловно здружение на организациите за производ-
ство, егренирање и промет со памук, свилени ко-
журци од Струмица, со следниве податоци: Зем-
јоделско-индустрискиот комбинат „Повардарие" — 
Неготино, стана нова членка на „Југопамук" — 
Струмица. 

Директор на применета членка определува 
претставник на истата во „Југопамук" — Стру-
мица. 

Новата членка го прифати основачкиот дого-
вор, со одлуката бр. 0301-1027 од 25.11.1971 година, 
на нејзиниот работнички совет. 

Одлуката бр. 02-237/1 од 26.11.1971 година, за 
прием па новата членка ја донесе управниот одбор 
на „Југопамук" — Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 89/71. (155) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18.У1.1971 година, страна 494, реден број 7 се 

запишаа долунаведените промени во регистрација-
та на Фабриката за декоративни ткаенини „Деко-
р а т е р " •— Радовиш. 

1. Престанокот на присилната управа од 1.У1. 
1970 година. 

2. За в.д. директор е, именуван Коста Манасиев. 
Впишувањето е извршено врз основа на од-

луката бр. 01-774 од 2.ХУ.1970 година, на претсе-
дателот на Собранието на општината — Радовиш. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 241/70. (159) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27.X. 1971 година, страна 261, реден број 2, се 
запишани следните промени: Продавницата за чев-
ли „Пролетер", со седиште во Струмица, ул. „Мар-
шал Тито" бр. 34, го менува името по основањето 
на Индустрија обуке „Београд", со седиште во Бео-
град, настаната по соединувањето на Фабриката 
за обуке „Пролетер" — Београд и Фабриката обу-
ке „Козара" •— Земун. 

Новото име на продавницата е: Индустрија 
обуке „Београд" — Београд — Земун, ул. „Твор-
ничка" бр. 14, Продавница број 126, со седиште во 
Струмица, ул. „Маршал Тито" бр. 34. 

Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на мало на кондураџиски производи на ос-
новачот и други производители (домашни и стран-
ски) продажба на артикли, што се за употреба за 
кондури како ималин, бои за кондури, врвци, чо-
рапи, лажици за кондури и т. н. и продажба на 
торби, ташни, ракавици, новчаници, разни футро-
ли и т.н. 

Раководител на продавницата е Благоја Пипе-
ровски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 210/71. (160) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29.Х.1971 година, страна 358, реден број 2 е за-
пишана промената на раководителот на Продав-
ницата во Струмица, ул. „Јосиф Јосифовски" бр. 
35, на Претпријатието за изработка на офицерски 
и цивилни облекла и чевли „22 Декември" од 
Скопје, Тодор Џорлев. За раководител на продав-
ницата е назначен Славчо Тимов. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 78/71. (162) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30.У1.1971 година, страна 279, реден број 9 е за-
пишан следниот упис: Се брише од регистарот 
„Нова трговија" •— трговско претпријатие за тек-
стил и галантерија, на големо и мало — Штип, 
заради присоединување кон „Интерпромет" — тр-
говско претпријатие за промет со универзални сто-
ки на големо и мало — Скопје, и соединувањето 
со „Интерпромет" — Стоковна куќа „Универзал" 
— Штип, во состав на „Интерпромет" — Скопје. 

На страна 244, под реден број 6, во региста-
рот на стопанските организации е запишано след-
ното: 

Се брише од регистарот „Интерпромет", — Тр-
говско претпријатие за промет со универзални сто-
ки, на големо, Скопје, Стоковна куќа „Универзал" 
— Штип, поради соединување со „Нова трговија" 
— трговско претпријатие за текстил и галантери-
ја, на големо и мало — Штип. 

На страна 403, под реден број 1, во регистарот 
на стопанските организации за Штип е запишано 
основањето на организацијата, на здружен труд, 
со следните податоци: 

Фирма: Трговско претпријатие „Интерпромет" 
— Скопје Самостојна организација на здружен 
труд, со својство на правно лице — Филијала 
„Нова трговија" — Штип. , 
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Скратена Фирма: Трговско претпријатие „Ин-
терпромет" — Скопје, Филијала „Нова трговија" 
— Штип. 

Филијалата е сместена во Штип, ул. „Ванчо 
Прке" бр. 75. 

Предмет на работењето на филијалата е про-
мет на големо и мало, со универзални стоки. 

Директор на Филијалата е Драги Миладинов. 
Филијалата е основана од Трговското прет-

пријатие „Интерпромет" — Скопје, Трговско прет-
пријатие „Нова трговија" — Штип и „Интерпро-
мет" Стоковна куќа „Универзал" — Штип, со до-
говорот број 36 од 12.111.1971 година. 

Субсидиерната одговорност на Трговското прет-
пријатие „Интерпромет" — Скопје, филијала „Но-
ва трговија" — Штип, за обврските на другите 
СОЗТ, во составот на „Интерпромет" — Скопје е 
исклучена. 

Самостојните права на Филијалата се регули-
рани со одлуката број119 од 26.ХП.1969 година, за 
изменување и дополнување на статутот на „Интер-
промет" •— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 162/71. (174) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
13.ХП.1971 година, рег. бр. 26/65, книга I е запи-
тано следното: Скратената фирма на Претприја-
тието за стопанисување со станбени згради, во 
општествена сопственост •— Битола, гласи: Стан-
бено претпријатие — Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 554/71. (192) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29.ХИ.1971 година, рег. бр. 5/59, книга IV е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Тек-
стилната конфекција „Пелистер" — Ресен и гласи: 
Текстилна фабрика „Преспатекс", со седиште во 
Ресен. 

Оваа промена е извршена, врз основа на од-
луката бр. 05-3513 од 27.ХП.1971 година, на работ-
ничкиот совет на Текстилната конфекција „Нели-
фер" — Ресен. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 576/71. (200) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на З.ХП.1971 година, рег. бр. 22/61, книга И е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Про-
давницата број 2, во Струга, на Земјоделско-пре-
хранбениот комбинат „Струшко Поле" •— Струга, 
уште со: продажба на јужно овошје од сите ви-
дови, сувомесни и кобасичарски производи, произ-
води на тутунската индустрија, средства за пере-
ње и чистење и алкохолни и безалкохолни пија-
лоци, во оригинална опаковка. 

Оваа промена е извршена, врз основа на од-
луката бр. 02-2419 од 18.1Х.1971 година, од работ-
ничкиот совет на Земјоделско-прехранбениот ком-
бинат „Струшко Поле" —• Струга и решението бр. 
08-1672/1 од 20.Х.1971 година, од Одделението за 
инспекциски служби, на Собранието на општината 
Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 515/71. (201) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20.ХП.1971 година, рег. бр. 120/55, книга III е 
запишано следното: Се менува фирмата на Произ-
водствено^ претпријатие „Алкопромет" — Струга 
и гласи: Угостителско хотелско-туристичко прет-
пријатие „Турист" «— Струга. 

Оваа промена е извршена, врз основа на од-
луката бр. 03-472/1 од 16.ХП.1971 година, од ра-

ботничкиот совет на Производителното претприја-
тие „Алкопромет" — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 506/71. (202) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24.ХП.1971 година, рег. бр. 120/55, книга III е 
запишано следното: Се менува фирмата на Киос-
кот во Струга, кај Градското пазариште, на Про-
извод ственото претпријатие „Алкопромет" — Стру-
га и гласи: Киоск во Струга, ка ј Градското паза-
риште, на Угостителското хотелско туристичко 
претпријатие „Турист" — Струга. 

Се менува раководителот Пепоски Митре. За 
раководител е поставен Гулески Бранко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 561/71. (203) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24.ХП.1971 година, рег. бр. 120/55, книга III е 
запишано следното: Се менува фирмата на Ре-
сторанот за самоисхрана „Турист" — Струга, на 
Производител ното претпријатие „Алкопромет" — 
Струга и гласи: Ресторан за самоисхрана „Турист" 
— Струга, на Угостителското хотелско туристич-
ко претпријатие „Турист" — Струга. 

Се менува раководителот Тодороски Сретен. За 
раководител е поставен Попоски Теодосие. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 562/71. (204) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24.ХП.1971 година, рег. бр. 120/55, книга. III е 
запишано следното: Се менува фирмата на Хо-
телот „Галеб" од „Д" категорија — Струга, на Про-
изводителите претпријатие „Алкопромет" — Стру-
га и гласи: Хотел „Галеб" од „Д" категорија во 
Струга, на Угостителското хотелско-туристичко 
претпријатие „Турист" — Струга. 

Се менува раководителот Паункоски Климе. 
За раководител е поставен Наум Бајо. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 563/71. (205) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24.ХН.1971 година, рег. бр. 120/55 е запишано 
следното: Се менува фирмата на Преноќиштето 
„Турист" •— Струга, на Производителното прет-
пријатие „Алкопромет" — Струга и гласи: Прено-
ќиште „Турист" — Струга, на Угостителското хо-
телско-туристичка претпријатие „Турист" —- Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 564/71. (206) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
нана 24.ХП.1971 година, рег. бр. 120/55, книга III 
е запишано следното; Се менува фирмата на Рес-
торанот „Београд" — Струга, на Производственото 
претпријатие „Алкопромет" — Струга и гласи: Ре-
сторан „Београд" — Струга, на Угостителското хо-
телско-туристичко претпријатие „Турист" — Стру-
га. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 565/71. (207) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24.ХП.1971 година, рег. бр. 120/55, книга Ш 
е запишано следното: Се менува фирмата на ре-
сторанот „Турист" — Струга, на Производственото 
претпријатие „Алкопромет" — Струга и гласи: Ре-
сторан „Турист" — Струга, на Угостителското хо-
телско-туристичко претпријатие „Турист" — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 566/71. (208) 
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Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24.ХИ.1971 година, рег. бр. 120/55, книга III, е 
запишано следното: Се менува фирмата на Екс-
прес-бифето „Београд" во Струга, на Пооизводстве-
ното претпријатие „Алкопромет" — Струга и гла-
си: Експрес-бифе „Београд" во Струга, на Угости-
телското хотелско туристичко претпријатие „Ту-
рист" — Струга. 

Досегашниот раководител Белчевски Глигур се 
менува. За раководител е поставен Гулески Бран-
ко. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл. 
бр. 567/71. (209) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации 
на 24.ХП.1971 година, рег. бр. 120/55, книга Ш 
е запишано следното: Се менува фирмата на Ре-
сторанот во месноста „Шум" — Струга, на Произ-
водствено™ претпријатие „Алкопромет" — Струга 
и гласи: Ресторан во месноста „Шум" — Струга, 
на Угостителското хотелско-туристичко претприја-
тие „Турист" — Струга. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 568/71. (210) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 15.ХН.1971 година, рег. бр. 24/69, книга I е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето 
на Христо Дворчанец, директор на Самостојната 
организација на здружен труд, со својство на 
правно лице — Погон трговија — Прилеп, на 
Земјоделско — индустрискиот комбинат „Прилеп" 
— Прилеп. 

Се овластува Димитриоски Љупчо, в.д. дирек-
тор, покрај досегашниот Наумовски Перо, да го 
потпишува погонот трговија — Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 555/71. (216) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 95, страна 1079, книга I е запишано след-
ното: На досегашните потписници на Работничко-
службеничкиот ресторан од затворен тип, во Ку-
маново, ул. „ЈНА" бр. 18, при Фабриката за три-
котажа и конфекција „Киро Фетак" — Куманово, 
Калинова Иван Ивана и Бабуновски Јордан Или-
ја, согласно со решенијата бр. 04-6123 од 13.1.1967 
година и 3727 од 1.VI. 1970 година, им престанува 
правото за потпишување поради разрешување од 
должност. 

Согласно со одлуката бр. 02-9/28 од 1.IX. 1971 
година, за потписници на назначениот работнич-
ко-службенички ресторан се назначуваат Макиев-
ски Радомир, шеф на сметководството во фабри-
ката и Симиќ Аксентие Сретен, книговодител во 
Фабриката, кои ресторанот ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат, во границите на овла-
стувањето, заедно со стариот потписник Величков-
ски Стојман Мирослав, раководител. 

Обврската пред банката е со два потписа. . 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 885 од 11.1.1972 година. (246) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
рег. бр. 688, страна 138, книга VII е запишано 
следното: Самостојната организација на здружен 
труд, без својство на правно лице — Погон „Пе-
тровец" село Горче Петров, на Земјоделско инду-
стрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје — 
Организација во состав, на задружниот земјодел-
ско-прехранбен комбинат „Македонија" — Здру-
жено претпријатие — Скопје, согласно со одлуката 
бр. 02—59 од 13.1.1972 година, на централниот ра-
ботнички совет, се здобива со својство на правно 
лице. 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 44 од 20.1.1972 година. (264) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1524, страна 152, книга VII е запишано 
следното: Самостојната организација на здружен 
труд, со својство на правно лице „Ангропромет" — 
Скопје, ул. „Орце Николов" бр. 162-а, се издвојува 
од Трговското претпријатие, на големо и мало — 
„Техноматеријал" — Београд, во Самостојно прет-
пријатие, согласно со одлуката бр. 5385 од 17.ХП. 
1971 година, на работничкиот совет на „Технома-
теријал" — Београд и одлуката бр. 1329 од 7.ХП. 
1971 година, на работната заедница на Самостој-
ната организација на здружен труд „Ангропромет" 
— Скопје. 

Издвојувањето се смета од 1.1.1972 година. 
По издвојувањето гореназначената организаци-

ја ќе работи со следните податоци: Трговско прет-
пријатие на големо и мало „^нгропромет" — Скоп-
је, ул. „Орце Николов" број 162-а. 

Предмет на работењето на претпријатието е 
продажба, на големо и мало, на автоделови — ав-
тогранка и технички стоки; моторни возила; по-
средување; посредување во прометот и застапнич-
ки услуги во прометот; промет со автогуми, гуме-
ни производи, кожна галантерија и железарија. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
Самостојната организација на здружен труд, со 
својство на правно лице „Ангропромет" — Скопје, 
од Трговското претпријатие на големо и мало 
„Техноматеријал" — Београд, согласно со горена-
ведените одлуки. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето Ѓор-
ѓиевски Иванчо, в.д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето ќе се изврши во рок од 30 

дена. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 1417, страна 578, книга VI Са-
мостојната организација, на здружен труд, со свој-
ство на правно лице „Ангропромет" — Скопје, по-
ради издвојување од Трговското претпријатие, на 
големо и мало „Техноматеријал" — Београд, со-
гласно со наведените одлуки под став I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 2 од 27.1.1972 година. (261) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 138, книга VII е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Погон „Конзумна 
млекара" — Маџари — Скопје, на Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје 
— Организација во состав на Здружениот земјо-
делски прехранбен комбинат „Македонија" — Здру-
жено претпријатие — — Скопје, согласно со од-
луката бр. 02-57 од 13.1.1972 година, на Централ-
ниот работнички совет се здобива со својство на 
правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 45 од 20.1.1972 година. (265) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 139, книга VII е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд, 
без својство на правно лице — Погон „Илинден" 
•— село Белимбегово, на Земјоделско — индустри-
скиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје — Ор-
ганизација во состав на Здружениот земјоделско-
прахранбен комбинат „Македонија" — Здружено 
претпријатие — Скопје, согласно со одлуката бр. 
02-56 од 13.1.1972 година, на централниот работнич-
ки совет се здобива со својство на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 47 од 20.1.1972 година. (267) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 167, страна 237, книга II е запитано след-
ното: Кон Сточарско™ стопанство „Напредок" — 
Гостивар, согласно со одлуката бр. 01-333 од 20.Х. 
1971 година, на задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Ново Маало" — Гостивар и одлуката бр. 
01-773/2 од 15.Х.1971 година, на работничкиот совет 
на Сточарското стопанство „Напредок" — Гостивар, 
се присоединува Земјоделската задруга „Ново 
Маало" — Гостивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1086/71 од 31.1.1972 година. (280) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 985, страна 70, книга VII е запитано след-, 
ното: КОН „Бистрапродукт" експорт — импорт — 
Скопје — Земјоделско-индустриски комбинат, за 
производство на сите земјоделски производи, млеч-
ни производи, јагниња, волна, производство на 
текстил и трикотажа, домашни ракотворби, кили-
ми, теписи, везови и друго, производство на умет-
ничка резбарија и сувенири, трговија, угостител-
ство и туризам, согласно со одлуката бр. 03-73 од 
8.1.1971 година на централниот работнички совет, 
и одржаната седница на 25.ХП.1970 година на 
Собранието на општината Кичево, се присоединува 
Производното претпријатие за лесна и полутешка 
конфекција, пиротски и персиски килими „Мла-
дост" — Кичево, со состојба на 30.У1.1970 година. 

Присоединување^ на Производното претпри-
јатие за лесна и полутешка конфекција, пиротски 
и персиски килими „Младост" — Кичево, се бри-
ше од регистарот на претпријатие јата и дуќаните 
од рег. бр. бр. 44, страна 331, книга I. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 577/71 од 28.1.1972 година. (281) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 106, страна 319, книга И е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Произ-
водното претпријатие „Неметали" — Тетово, со-
гласно со одлуката бр. 03-2513/3 од 1.Х1.1971 годи-
на, на работничкиот совет се проширува со след-
ната дејност: 

— облагање на хоризонтални и вертикални по-
вршини со плочи од сите видови мермери; 

— промет, на големо, со сите видови градеж-
ни материјали, галантериски и бижутерски произ-
води, расветни тела, репрометаријали кои се свр-
зани со предметот на работењето на претприја-
тието; 

— вршење услуги во машинска работилница на 
надворешни лица и 

— превоз на стоки, на трети лица. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1112 од 27.ХП.1971 година. (60) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29.Х.1971 година, страна 36, реден број 3, е за-
пишана промената на раководителот на Продав-
ницата „Борово" во Делчево, Мануш Ангелов. За 
раководител е назначен Борис Стојановски. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 218/71. (148) 

бр. 6, на „Напријед" индустрија конфекције — За-
греб, при која ќе продолжи да работи како работ-
на единица под следната фирма: „Напријед" — 
индустрија конфекције, скратен назив „НИК" — 
Загреб, Продавница — Кочани, ул. „Димитар Вла-
хов" бр. 14. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба на сите видови горна и долна 
облека, машка, женска и детска и трикотажни 
производи. 

Раководител на продавницата е Иван Чакарев, 
кој е овластен да ја потпишува продавницата, са-
мо во врска со нејзиното работење. 

Продавницата е во состав на „Напријед" инду-
стрија конфекције Загреб, а основана со одлуката 
од 19.11.1971 година на работничкиот совет. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 86/71. (151) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
нана 29.УШ.1971 година, страна 244, реден број 3 е 
запишано бришењето на Продавницата „Стандард 
конфекција" од Кочани, ул. „Димитар Влахов" бр. 
6, на Пословното здружение „Стандард конфекци-
ја" од Загреб, поради присоедидување кон „На-
пријед" индустрија конфекција — Загреб. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 214/71. _ _ _ _ _ _ _ <152) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 5.УШ.1971 година, страна 243, реден број 2 е за-
пишано следното: За директор на кондураџиската 
производна задруга „Слога" од Радовиш е имену-
ван Стојчо Андреев. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одуката од 11.У.1971 година, на советот 
на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 119/71. (158) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30.ХИ.1971 година, рег. бр. 229/55, книга I е за-
пишано следното: Се менува фирмата на Испо-
ставата „Југошпед" — Битола, на Претпријатието 
за меѓународна шпедиција „Југошпед" — Београд, 
и гласи: Претпријатие за меѓународна шпедиција 
„Југошпед" — Београд — Продавница во Битола, 
ул. „Иво Лола Рибар" бр. 23, без својство на прав-
но лице. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 475/71. (193) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29.VIII.1971 година, страна 371, реден број 3 е 
запишано следното: Пословното здружение „Стан-
дард конфекција" од Загреб, ја отстапува својата 
продавница во Кочани, ул. „Димитар Влахов" — 
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