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З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работниците, земјоделците и лицата што вр-

шат самостојни професионални дејности (во на-
тамошниот текст: осигуреници) задолжително се 
осигуруваат себе си и членовите на своите се-
мејства на здравствена заштита и други права 
од здравственото осигурување. 

Член 2 
На лицата што не се опфатени со задолжи-

телно здравствено осигурување, здравствената за-
штита им се обезбедува во согласност со овој за-
кон. 

Член 3 
Здравственото осигурување го обезбедуваат 

осигурениците според начелата на заемност и со-
лидарност, во рамките на самоуправните заедни-
ци на здравственото осигурување. 

Во рамките на заедниците на здравственото 
осигурување осигурениците ги здружуваат средства-
та заради остварување на здравствената заштита 
и другите права од здравственото осигурување. 

Член 4 
Осигурениците-работници и лицата што вршат 

самостојни професионални дејности, самостојно ги 
утврдуваат во заедниците на здравственото оси-
гурување, за себе и за членовите на своите се-
мејства, здравствената заштита во смисла на За-
конот за здравственото и другите права и обврски 
од здравствено осигурување, обемот и нивото на 
правата, условите и начинот на нивното користе-
ње, како и средствата потребни за остварување 
на тие права, според одредбите на овој закон. 

Член 5 
Осигурениците — земјоделци самостојно ги 

утврдуваат во заедниците на здравственото оси-
гурување, за себе и за членовите на своите се-
мејства, правата и обврски од здравственото оси-
гурување, обемот и нивото на правата, условите 
и начинот на нивното користење, како и сред-
ствата потребни за остварување на тие права, 
според одредбите на овој закон. 

Член 6 
Во заедниците на здравственото осигурување 

осигурениците се должни да ги обезбедат и за-
должителните видови на здравствената заштита 
што се утврдени со овој закон. 

Задолжителните видови на здравствената заш-
тита утврдени со овој закон им се обезбедуваат и 
на лицата што не се опфатени со задолжителното 
здравствено осигурување (член 2). 

Член 7 
Работните и други организации, државните 

органи (во натамошниот текст: организации) и 
приватните работодавачи задолжително ги осигу-
руваат работниците и учениците во стопанството, 
односно учениците на училиштата за квалифи-
кувани работници за кои се изведува практична 
настава во организацијата, училиштето или кај 
приватниот ,работодавач на здравствено осигуру-
вање во случај на несреќа при работа и заболу-
вање од професионални болести. 

Член 8 
Во заедниците на здравственото осигурување 

осигурениците врз самоуправни основи ги уреду-
ваат меѓусебните односи и утврдуваат такви фор-
ми на организација и одлучување кои на најце-
лосообразен начин овозможуваат што понепосред-
но учество на осигурениците во обезбедувањето 
и спроведувањето на здравственото осигурување, 
во утврдувањето на правата и обврските од здрав-
ственото осигурување, во создавањето и зајакну-
вањето на материјалната основа за обезбедување 
и проширување на здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување. 

Прашањата од поширок заеднички интерес во 
областа на здравственото осигурување се уреду-
ваат врз принципот на меѓусебната соработка на 
заедниците на здравственото осигурување и меѓу-
себниот договор за здружување на средствата за 
спроведување на заеднички преземените мерки 
и акции. 

Член 9 
Заедниците на здравственото осигурување, ра-

ботните организации, општествено-политичките за-
едници, здравствените работни организации и нив-
ните асоцијации и другите организации сорабо-
туваат и по пат на општествено договарање го 
уредуваат програмирањето, планирањето и унапре-
дувањето на здравствената заштита и нејзината 
материјална основа, во развојот на самоуправните 
односи, во создавањето на што поповолни услови 
за користење на здравствената заштита и што по-
рационална употреба на средствата обезбедени за 
здравствената заштита. 

Во спроведувањето на превентивните мерки и 
акции како што се санации на животната и ра-
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ботната средина (воздух, вода, прехранбени про-
дукти, хигиенски услови во работната, станбената 
и училишната средина, заштита при работата и др.) 
за кои носители на програмите, на обезбедувањето 
на средства и на организирањето на активностите 
со општествено-политичките заедници и работ-
ните и други организации соработуваат и заедни-
ците на здравственото осигурување. 

Член 10 
Никој не може да ги намали или ограничи 

правата што им се обезбедуваат на осигурените 
лица со овој закон. 

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 ужи-
вателот, а не биле исплатени, можат да се насле-
дуваат. 

Член 11 
Средствата за остварување на здравствената 

заштита и други права од здравственото осигуру-
вање се обезбедуваат со придонесот од осигуре-
ниците, со придонесот од обврзниците за плаќање 
на придонесот определени со овој закон и општи-
те акти на заедницата, со учество на општествено-
политичките заедници и со другите приходи. 

Член 12 
За определени ризици во спроведувањето на 

здравственото осигурување се установува задол-
жително реосигурување. 

II. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

Лица осигурени како работници 

Член 13 
Како работници во смисла на член 1 од овој 

закон се сметаат: 
1. Лицата во работен однос со полно работно 

време на територијата на Македонија како и ју-
гословенските државјани во работен однос во 
странство кај југословенските организации или 
во домаќинствата на тие осигуреници, ако седиш-
тето на тие организации се наоѓа на територијата 
на Социјалистичка Република Македонија; 

2. југословенските државјани во работен од-
нос во странство, ако не се задолжително здрав-
ствено осигурени според законот на земјата во 
која се заложени или според меѓународна спо-
годба, а пред стапувањето во работен однос во 
странство имале живеалиште на територијата на 
Социјалистичка Република Македонија; 

3. членовите на претставничките тела и на 
нивните органи и избраните лица во општестве-
ните, здружените и самоуправните организации, 
коморите, здруженијата и сл., ако за таа работа 
примаат постојан месечен надоместок; 

4. членовите на занаетчиските задруги и чле-
новите на рибарските задруги на кои стопанската 
работа во задругата им е единствено или главно 
занимање; 

5. уживателите на пензии и корисниците на 
правата на професионална рехабилитација и пра-
вото на замолување според прописите за инва-
лидското осигурување, како и југословенските др-
жавјани што примаат пензија или инвалиднина 
исклучиво од странски носители на осигурување, 
додека престојуваат на територијата во Соција-
листичка Република Македонија, ако со меѓуна-
роден договор не е определено поинаку; 

6. лицата на доброволна практика (волонтери) 
што не примаат личен доход, ако работат со пол-
но работно време; 

7. учениците во стопанство односно учениците 
на училиштата за квалификувани работници за 
кои, покрај училишната, се изведува и практична 
настава во работната организација, училиштето 
или ка ј приватниот работодавач; 

8. лицата што привремено се вон од работен 
однос (точка 1—4 од овој став), додека редовно 
се пријавуваат кај надлежниот завод за заложу-
вање 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 
на надоместок на личен доход на кој имаат праг 
во по овој закон или по прописите донесени на 
основа на овој закон; 

б) по отслужувањето на воениот рок во Ју-
гословенската 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 м,ерка 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 запослување ако во заводот за заложу-
вање на работниците се пријавиле во рок од 
60 дена: 

а) од денот на завршеното стручно оспособу-
вање или стручно школување; 

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

10. иселениците повратници што се населиле 
на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија додека редовно се пријавуваат кај 
надлежниот завод за заложување на работници, 
ако во Заводот се пријават во рок од 30 дена од 
денот на враќањето во Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија; 

11. лицата од точка 1—4 и точката 7 на 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 личен доход 
според одредбите на овој закон односно според 
прописите донесени врз основа на овој закон; 

б) додека примаат материјално обезбедување 
или привремен надоместок според прописите за 
инвалидско осигурување. 

Лицата од точката 8 се осигурени ако непо-
средно пред настапување на наведените околности 
биле осигуреници најмалку 9 месеци непрекинато 
или 15 месеци со прекини во последните две го-
дини. 

Член 14 
Како работници во смисла на член 13 точка 1 

од овој закон се осигурени и лицата што се во 
работен однос со најмалку половина од пропи-
шаното полно работно време, лицата што се нао-
ѓаат во два или повеќе работни односи, ако вкуп-
ното работно време во тие работни односи е нај-
малку еднакво на половината од полното работно 
време пропишано за работите на кои работат, 
како и лицата што се во работен однос кои како 
инвалиди работат онолку време колку што им 
одговара на нивната работна способност. 

Член 15 
Како работници се осигурени по овој закон и: 
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 заснову-
вање на работен од,нос со нив, ги упати како свои 
стипендијанти за практична работа во друга ор-
ганизација заради стручно оспособување, ако за 
тоа време примаат стипендија. 
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Член 16 

Странските државјани, запослени во Соција-
листичка Република Македонија кај југословен-
ските организации односно кај приватни работо-
давачи или по основа на меѓународна спогодба, 
се осигуруваат себе си и членовите на своите се-
мејства на здравствено осигурување под истите 
услови како и работниците — југословенски др-
жавјани. 

Член 17 
Здравствена заштита определена со овој за-

кон и општите акти на заедниците на здравстве-
ното осигурување на работниците се осигурува во 
рамките на заедниците за здравствено осигуру-
вање на работниците и на: 

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

2. лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно; 

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обу-
ка — логорување; 

4. лицата припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита за вре-
ме на изведување на задачите на територијалната 
одбрана; 

5. уживателите на постојана државна помош, 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот 
совет; 

6. уживателите на инвалиднина по прописите 
за инвалидско осигурување и тоа само за случај 
на потреба од лекување во врска со повредата 
или за заболување што предизвикале телесно оште-
тување на кое им припаѓа право на инвалиднина. 

Здравствената заштита по овој член се оси-
гурува и на членовите на семејството за лицата 
од став 1 точка 5 на овој член на начин и под 
условите утврдени за членовите на семејствата 
на осигурениците — работници. 

Член 18 
Здравствена заштита во случај на несреќа на 

работа и заболување од професионални болести, 
во обем определен со овој закон и општите акти 
на заедниците на здравственото осигурување на 
работниците им се осигурува во рамките на за-
едниците на здравственото осигурување на работ-
ниците на: 

1. учениците во средните училишта и студен-
тите во вишите и високите школи, факултети, 
уметнички академии, за време траењето на пра,к-
тичната работа во врска со наставата; 

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

3. лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции; 

4. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука; 
5. лицата кои се наоѓаат на извршување за-

дачи на територијалната одбрана или на цивил-
ната заштита; 

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

7. лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги упатил за-
водот за запослување; и 

8. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита. 

Член 19 
Заедницата на здравственото осигурување мо-

же да го прошири кругот на осигурените лица 
утврден со овој закон. 

Член 20 
Како членови на семејството на осигурениците 

- работници се сметаат членовите на потесното 
семејство брачниот другар и децата на осигуре-
никот родени во брак или вон брак, посинчиња, 
како и издржувани татко, мајка, очув, маќеа, 
посвоител, дедо, баба (родители на осигуреникот). 

Членовите на семејството на осигурениците — 
странски државјани (член 16) се осигурени по овој 
закон додека престојуваат на територијата на Со-
цијалистичка Република Македонија. Здравстве-
ното осигурување на тие членови на семејството 
за време на престојот во земјата чии државјани 
се, може да се обезбеди под услови на реципро-
цитет, со меѓународен договор. 

Со задолжителното здравствено осигурување 
се опфаќаат и членовите на потесното семејство 
на југословенски државјани во работен однос во 
странство ако не се опфатени во рамките на не-
говото задолжително здравствено осигурување кај 
странскиот носител на осигурувањето. 

Член 21 
Според одредбите на овој закон се осигурени и: 
1. брачниот другар на умрен осигуреник кој 

по смртта на осигуреникот не се здобил со право 
на семејна пензија затоа што не навртил опре-
делени години на живот, ако во моментот на 
смртта бил постар од 40 години (жена) односно 
55 години (маж) ако брачниот другар е помлад 
од 40 односно 55 години, го продолжува осигуру-
вањето додека е редовно пријавен кај надлеж-
ниот завод за запослување на работниците ако се 
пријавил во заводот во рок од 90 дена од денот 
на смртта на осигуреникот; 

2. разведениот брачен другар на кој со судска 
одлука му е определено издржување, ако во мо-
ментот на разводот бил постар од 45 години (же-
на) односно 60 години (маж). Брачниот другар што 
во моментот на разводот бил помлад од 45 од-
носно 60 години, го продолжува осигурувањето 
според овој закон, ако кај него постои инвалид-
ност од I категорија во смисла на прописите за 
инвалидско осигурување. 

Член 22 
Децата на осигуреникот се осигурени до на-

полнување 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, тогаш 
тие се осигурени и за времето на траењето на 
таквата болест, а ако го продолжат редовното 
школување, се продолжува осигурувањето и по 
истекот на определените возрасни граници, но 
најдолго толку колку 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 ставот 1 и 2 од 
овој член тие се осигурени и за сето време додека 
трае таквата неспособност. 

Осигурени се и децата од став 1 на овој член 
што ќе станат неспособни за самостоен живот и 
работа во смисла на прописите за инвалидско оси-
гурување 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 на здравственото осигу-
рување. 

Член 23 
Родителите на осигуреникот од член 20 на 

овој закон се осигурени под условите што ги 
утврдува заедницата на здравственото осигуру-
вање на работниците. 
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Осигурени лица што вршат самостојна 
професионална дејност 

Член 24 

Како лица што вршат самостојни професио-
нални дејности во смисла на член 1 од овој за-
кон се сметаат лицата што самостојната профе-
сионална дејност ја вршат како свое единствено 
или главно занимање и тоа: 

1. самостојните занаетчии, самостојните угости-
тели и превозници во јавен патен сообраќај, кои 
врз основа на закон вршат една од овие дејности 
и се запишани во со закон пропишан регистар, 
како и брачниот другар на умрен осигуреник кога 
врз основа на закон ќе продолжи со водење на 
занаетчиската работилница односно вршење на ја-
вен превоз преку стручен работоводител. 

Децата кои по смртта на самостојниот занает-
чија, самостојниот угостител односно превозник 
во јавен патен сообраќај ќе продолжат со водење 
на дуќанот, односно ќе продолжат со вршење на 
превозот преку стручен работоводител, ако не се 
добиле со право на семејна пензија, се осигурени 
како членови на семејството ако во поглед на 
годините на возраста односно неспособноста за 
работа ги исполнуваат условите пропишани со 
овој закон. 

Ако кај самостојниот занаетчија, самостојниот 
угостител односно превозникот во јавен патен 
сообраќај, работат и членовите на неговото се-
мејство КОИ имаат стручна подготовка потребна 
за работата што ја вршат како единствено или 
главно занимање се осигуруваат како самостојни 
занаетчии, самостојни угостители односно превоз-
ници; 

2. писателите, ликовните уметници, ликовните 
уметници на применетата уметност, сценските 
уметници, композиторите, признаените музички 
уметници — изведувачи, филмски уметници, пре-
ведувачите на научни и литературни дела и ар-
тистите (уметници); 

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

4. лицата со наполнета 15 годишна возраст 
кои како членови на соодветни спортски орга-
низации 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 профе-
сионални дејности во согласност со прописите за 
вршење на самостојна дејност. 

Член 25 
Како членови на семејството на лицата што 

вршат самостојни професионални дејности се сме-
таат лицата наведени во член 20, 21, 22 и 23 од 
овој закон. 

Лица осигурени како земјоделци 

Член 26 
Како земјоделци во смисла на членот 1 од 

овој закон се сметаат сите лица што се занима-
ваат со земјоделска дејност или со риболов како 
единствено или главно занимања без оглед на 
тоа дали имаат приходи од друга дејност, ако не 
се осигурени по друга основа. 

Како земјоделци во смисла на овој закон се 
сметаат 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, стопани-
сување и трошење на остварените приходи. 

Член 27 
Како членови на домаќинството од член 26 

став 3 од овој закон се сметаат лицата наведени 
во член 20, 21, 22 и 23 од овој закон. 

III. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 28 
Осигурениците за себе и за членовите на 

своите семејства во заедниците на здравственото 
осигурување обезбедуваат: 

1. здравствена заштита што врз основа на 
овој закон задолжително се обезбедува и се спро-
ведува преку здравственото осигурување; 

2. здравствена заштита што ја утврдуваат са-
мостојно во рамките иза заедницата на здравстве-
но осигурување; 

3. парични надоместоци и помошти што на оси-
гурените лица им припаѓаат врз основа на овој 
закон односно што ќе ги установи заедницата на 
здравственото осигурување; 

4. други права од здравственото осигурување 
што ги утврдуваат самостојно заедниците на 
здравственото осигурување. 

Член 29 
Правата од здравственото осигурување при-

паѓаат од денот на здобивањето на својството 
осигуреник, ако во одделни случаи не се бара и 
услов осигуреникот да бил определено време 
здравствено осигурен според овој закон. 

Времето на претходното осигурување како 
услов за стекнување на определени права или 
одредување на тие права го утврдуваат заедни-
ците на здравственото осигурување во статутот. 

Задолжителни видови на здравствена 
заштита 

Член 30 
Задолжителни видови здравствена заштита 

што им с,е обезбедуваат на сите граѓани според 
членот 6 на овој закон, се: 

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

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

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

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 определена возраст, 
и тоа преку: систематски прегледи и имунизација, 
заштита и лекување на забите, спречување, суз-
бивање и лекување на реуматичната треска; про-
тетични и рехабилитациони мерки кај оштетува-
њето на аномалиите на видот и слухот и кај ор-
топедските аномалии и деформитет; 

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 31 
Обемот на правата и поблиските критериуми 

за спроведување на одделни видови на здрав-
ствена заштита од претходниот член, се утврду-
ваат со програма што ја донесува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија до 31 ок-
томври на годината, за наредната година. 

Несреќи на работа и заболување 
од професионални болести 

Член 32 
Во случај на несреќа на работа и заболување 

од професионални болести на осигурениците ра-
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ботници од член 13 точка 1 до 4, 6 и 7 на овој 
закон задолжително им се обезбедува правото на: 

а) користење на здравствена заштита за спро-
ведување на мерките за откривање и спречување 
на заболувањето од професионални болести и 
несреќи на работа; 

б) користење на сите видови медицинска по-
мош и ортопедски средства со цел за лекување 
и рехабилитација од последиците на несреќата 
на работа и заболувањата од професионални бо-
лести заради воспоставување на работната спо-
собност; 

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

г) надоместок на личен доход за сето време 
на траењето на привремената спреченост за ра-
бота предизвикана со несреќа на работа односно 
со заболување од професионална болест. 

Правата од осигурувањето во случај на не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести им се обезбедуваат на осигурениците не-
зависно од должината на претходното траење на 
здравственото осигурување. 

Како несреќа на работа и заболување од про-
ф,есионални болести се сметаат повредите и бо-
лестите што се утврдени со прописите за инва-
лидското осигурување. 

Член 33 
Индикациите за протези, ортопедските и дру-

ги помагала и санитарните направи, забно-технич-
ката помош и забно-протетичките средства, стан-
дардите за материјалите од кои се изработуваат 
овие средства и роковите на траењето на тие 
средства, како и условите за изработка на нови 
средства пред истекот на тие рокови, кога тие се 
потребни за остварување здравствена заштита 
настаната поради несреќа при работа или забо-
лување од професионални болести, ги утврдува 
сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање. 

Користење на здравствена заштита 
Член 34 

Осигурените лица ја избираат здравствената 
работна организација и лекарот што ќе им ука-
жува здравствена заштита. 

Осигурениците во заедниците на здравстве-
ното осигурување ги утврдуваат условите и на-
чинот под кои ги користат услугите од здрав-
ствените работни организации и здравствените 
работници. 

Ако осигуреното лице ја користи здравстве-
ната заштита под поинакви услови и на поинаков 
начин од оние утврдени во смисла на став 2 од 
овој член, заедницата на здравственото осигуру-
вање ги поднесува трошоците за користената 
здравствена услуга најмалку во височината што 
би одговарала ако таквата здравствена услуга е 
укажана во здравствените работни организации 
со кои заедницата на здравственото осигурување 
склучила договор за давање здравствена заштита. 

Трошоците за користење на здравствена за-
штита ги поднесува заедницата на здравственото 
осигурување и кога осигуреното лице, по упут на 
здравствената работна организација или лекарска 
комисија, поради одредени медицински индика-
ции, или без упут ако е во прашање итен меди-
цински случај, остварува одделни видови на 
здравствена заштита надвор од условите и на-
чинот утврдени во став 2 на овој член. 

Член 35 
Осигурените членови на семејството ја корис-

тат здравствената заштита според прописите што 
важат на подрачјето на кое тие живеат и според 
статутот, на заедницата на здравственото осигу-
рување на тоа подрачје. 

Член 36 
Заедниците на здравственото осигурување мо-

жат да предвидат учество на осигурените лица 

во трошоците за користење на здравствената за-
штита, водејќи сметка воведувањето на тоа уче-
ство да биде стручно аргументирано и опште-
ствено оправдано и височината на тоа учество 
да не ги одвратува осигурените лица од користе-
ње на здравствена заштита. 

Користењето на задолжителните видови на 
здравствена заштита (член 30) и на здравствената 
заштита за случај несреќа на работа и заболува-
њата од професионални болести (член 32) се 
обезбедува во целост на товар на средствата на 
заедницата на здравственото осигурување. 

Парични надоместоци и помош 

Член 37 
Заедниците на здравственото осигурување са-

мостојно ги утврдуваат правата на осигурените 
лица на паричните надоместоци во врска со ко-
ристењето на здравствената заштита, нивната ви-
сочина, условите за стекнување и начинот на 
нивното остварување. 

Заедниците на здравственото осигурување на 
работниците задолжително обезбедуваат парични 
надоместоци и помош во случаите и под условите 
утврдени со овој закон. 

Парични надоместоци 

Член 38 
На осигурениците — работници од член 13 

точка 1 до 4 од овој закон и на учениците во 
стопанството, односно учениците на училиштата 
за квалификувани работници за кои покрај учи-
лишната, се изведува и практична настава за која 
примаат награда, им се обезбедува право на на-
доместок на личен доход за време на привреме-
ната спреченост за работа во врска со користе-
њето на здравствената заштита. 

Почнувањето и престанокот на привремената 
спреченост за работа ја утврдува надлежниот л.е-
кар односно стручна комисија. 

Член 39 
Надоместок на личен доход поради привремена 

спреченост за работа во врска со користењето на 
здравствената заштита (член 38) припаѓа од пр-
виот ден на спреченоста и трае за сето време на 
таа спреченост. 

Надоместокот на личен доход припаѓа само 
за деновите за кои на работникот би му припа-
ѓал личен доход или надоместок на личен доход 
по прописите за работните односи. 

Член 40 
Надоместокот на личен доход за време на 

привремената спреченост за работа (член 38) за 
првите 30 дена на спреченоста за работа на ра-
ботникот го исплатува организацијата, односно 
приватниот работодавач на товар на своите сред-
ства. 

Член 41 
Заедницата на здравственото осигурување на 

товар на своите средства задолжително им обез-
бедува надоместок на личниот доход поради спре-
ченост за работа на: 

1. осигурениците — работници од член 38 на 
овој закон за време на спреченост за работа од 
31-от ден на спреченост; 

2. осигуреници — работнички за време на от-
суството поради бременост и породување во трае-
ње што како најмало е утврдено а со закон и 
тоа од првиот ден на тоа отсуство; 

3. осигурениците работнички односно работни-
ци за време спреченоста за работа поради нега 
на болно дете и тоа: 

— на дете помладо од 1 година, за целото 
време на спреченоста за работа; 

— на дете постаро од 1, а помало од 3 години 
надоместок на личен доход најдолго до 15 дена; 
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4. осигуреникот — работничка која по истекот 
на отсуството поради породување работи со скра-
тено работно време во смисла на прописите за 
работни односи и припаѓа за времето поминато 
вон работа, дел на надоместокот на личен доход 
од став 1 на овој член во износ кој одговара 
сразмерно на времето поминато вон од работата 
во однос на полното работно време. 

Член 42 
На осигуреникот не му припаѓа односно ќе му 

се запира исплатата на надоместокот на личен 
доход за време на привремената спреченост за 
работа: 

1. ако свесно ја предизвикал неспособноста 
за работа; 

2. ако намерно го спречувал оздравувањето, 
односно оспособувањето за работа; 

3. ако без оправдани причини 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 ќе се под-
ложи на одреденото лекување, освен ако за тоа 
не е потребна посебна согласност, додека не по-
стапи по дадените налози. 

На осигуреникот не му припаѓа надоместок на 
личниот доход од денот кога се утврдени окол-
ностите наведени во став 1 на овој член, па се 
додека траат тие. 

Член 43 
Основот за надоместокот на личниот доход (во 

натамошниот текст: основ за надоместок) го со-
чинува просекот на личниот доход што работни-
кот го остварил во претходната година пред го-
дината во која настапил случајот поради кој се 
стекнува правото на надоместок. 

Личниот доход кој се зема за утврдување на 
основот за надоместок го сочинува личниот доход 
и другите примања на осигуреникот кои според 
посебни прописи служат за утврдување на пен-
зиската основа. 

Член 44 
Основот за надоместок Се утврдува врз осно-

ва на просечниот износ на личниот доход на оси-
гуреникот (по час, дневно или месечно) што го 
примал во претходната година и чиј износ конеч-
но е утврден со распределбата на личниот доход 
по завршната сметка на организацијата. 

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

Основот за надоместок се утврдува во смисла 
на став 1 и 2 од овој член, ако осигуреникот во 
претходната година примал личен доход за нај-
малку 3 цели календарски месеци. Ако осигуре-
никот во претходната година примал личен до-
ход за помалку од 3 цели календарски месеци, 
или воопшто не примал личен доход, како основ 
за надоместок се зема просечниот износ на ме-
сечната аконтација на личниот доход што ја при-
мал осигуреникот во тековната година до наста-
пување на спреченоста за работа. Ако осигуре-
никот не примал во тековната година аконтација 
на личен доход ниту за еден полн календарски 
месец, како основа за надоместок се зема про-
сечниот износ на примената аконтација на лич-
ниот доход пресметана по час во тековната го-
дина до настапување на спреченоста за работа. 

На осигуреникот запослен кај приватен ра-
ботодавач основот за надоместок се утврдува со-
гласно 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 
придонес за здравствено осигурување. 

На осигурениците на кои основот на надоме-
стокот им се утврдува по став 1 и 2 на овој член, 
во случаите на спреченост за работа што ќе на-
стапат од почетокот на годината до донесувањето 
на завршната сметка за претходната година, се 
исплатува, до утврдување на основот на надоме-
стокот, аконтација на надоместок на личен доход. 
За утврдување на износот на оваа аконтација се 
зема како основ за надоместок просечниот износ 
на аконтацијата на личниот доход примена во 
претходната година. 

На учениците во стопанството и на учениците 
на училиштата за квалификувани работници, како 
основ за надоместок се зема просечниот месечен 
износ на наградата остварена за последните 3 ме-
сеци пред месецот во кој настапил случајот за 
кој се дава правото на надоместок. 

Член 45 
Ако осигуреникот на кој основот за надомес-

токот му е утврден во смисла на член 44 од овој 
закон се наоѓа на боледување подолго од една 
година, а во меѓувреме општиот просек на лич-
ните доходи во организацијата во која е запослен 
тој се зголемил, ќе му се преутврди основата за 
надоместокот во соодветен поголем износ кој од-
говара на процентот на зголемениот просек на 
личниот доход утврден со завршната сметка за 
претходната година во однос на годината од која 
е утврдена основата за надоместокот. 

Зголемувањето на основот за надоместок по 
став 1 од овој член, го врши заедницата на здрав-
ственото осигурување по службена должност, а 
врз основа на прибавените докази за исполнување 
на условот. 

Член 46 
Основот на надоместокот на лицата што вршат 

самостојна професионална дејност го сочинува 
основицата на придонесот на здравственото осигу-
рување што на осигуреникот му е утврдена за 
претходната година. 

Доколку осигуреникот од став 1 на овој член 
со самостојна професионална дејност започнал да 
се занимава во тековната година, основот на на-
доместокот се утврдува од основицата на придо-
несот 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 47 
Височината на надоместокот на личниот доход 

која се исплатува на товар на средствата на за-
едницата, односно на товар на средствата на при-
ватниот работодавач, ја утврдува заедницата на 
здравственото осигурување. Височината на надо-
местокот што се исплатува на товар на средства-
та на работната организација (член 40) ја утвр-
дува работната организација. 

Надоместокот на личен доход се определува 
најмалку во височина од 60% од основата за на-
доместок, со тоа што да не може да биде пониска 
од износот на минималниот личен доход утврден 
со важечките прописи. 

Член 48 
Височината на надоместокот на личниот до-

ход изнесува 100% од основот за надоместок само: 
— за време на привремена спреченост за ра-

бота предизвикана со несреќа на работа или за-
болување од професионална болест; 

— за време на отсуството поради бременост и 
породување. 
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Член 49 
Заедницата на здравственото осигурување на 

осигурениците — работници и лицата што вршат 
самостојна професионална дејност и на членовите 
на нивните семејства им обезбедува право на на-
доместок на патни трошоци во врска со корис-
тењето на здравствената заштита. 

Член 50 
Заедницата на здравственото осигурување ја 

утврдува височината на надоместокот на патните 
трошоци, условите за стекнување и начинот на 
нивното остварување. 

Парична помош 

Член 51 
На осигурениците — работници и лицата што 

вршат самостојни професионални дејности заед-
ниците на здравственото осигурување им обезбе-
дуваат помош за опрема за секое новородено дете. 

Заедницата на здравственото осигурување ја 
утврдува височината на помошта, условите за 
стекнување и начинот на нејзиното остварување. 

Член 52 
На осигурениците — работници и лицата што 

вршат самостојна професионална дејност заедни-
цата на здравственото осигурување им обезбедува 
во случај на смрт на член на семејството надо-
месток на трошоците за закоп. 

На членовите на семејството им се обезбедува 
во случај на смрт на осигуреникот, од став 1 на 
овој член надоместок на трошоците, за закоп и 
посмртна помош. 

Заедницата на здравственото осигурување ја 
утврдува височината на надоместокот на трошо-
ците за закоп и посмртна помош, условите за стек-
нување и начинот на нивното остварување. 

IV. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШ-
ТИТА НА ЗДРАВСТВЕНО НЕОСИГУРЕНИТЕ 

ЛИЦА 

Член 53 
На лицата кои не се опфатени со задолжител-

ното здравствено осигурување, по одредбите на овој 
закон задолжителните видови на здравствена за-
штита (член 30) им се обезбедуваат во целина на 
товар на средствата на општествено-политичката 
заедница. 

Средствата за здравствена заштита на лицата 
од претходниот став ги обезбедува општината на 
чие подрачје имаат живеалиште — со придонес 
од буџетот, а за лицата без живеалиште — Репуб-
ликата со придонес од својот буџет. 

Општината која ќе установи поголеми права на 
здравствена заштита од правата што се утврдени 
со овој закон обезбедува и средства за остварува-
ње на тие права. 

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 54 
Правата од здравственото осигурување осигу-

рените лица ги остваруваат на начинот и под ус-
ловите утврдени со овој закон, статутот и други-
те општи акти на заедницата на здравственото 
осигурување и на начинот предвиден со договорот 
што го склучила заедницата на здравственото оси-
гурување со здравствената работна организација. 

Член 55 

Правата од здравственото осигурување може 
да ги оствари лице на кое му е признато свој-
ство на осигурено лице. 

Својството на осигурено лице го утврдува за-
едницата на здравствено осигурување врз основа 
на пријавата за осигурување што ја поднесува ор-
ганизацијата односно приватниот работодавач. 

Лице за кое организацијата односно приват-
ниот работодавач не ќе поднесе пријава за осигу-
рување, мож,е да бара од заедницата на здравстве-
но осигурување да донесе решение за признава-
ње својство на осигурено лице. 

Признавањето на својство на осигурено лице 
се потврдува со издавање на пропишана исправа 
за здравствено осигурување. 

Член 56 
Пријава за осигурување на осигурените лица 

по основ на самостојната професионална дејност 
поднесува лицето кое врши самостојна професио-
нална дејност. 

Старешината на домаќинството ја поднесува 
пријавата за осигурување на осигурените лица — 
земјоделци. 

Член 57 
Ако заедницата на здравственото осигурување, 

на лицето за кое е поднесена пријава за осигуру-
вање, не му признае својство на осигурено лице, 
или тоа својство ќе му го признае по некоја друга 
основ, таа донесува за тоа решение кое се доста-
вува на заинтересираното лице и на подносителот 
на пријавата. 

Член 58 
За обезбедување на еднообразно водење на 

евиденција во областа на здравственото осигуру-
вање, кое е од интерес за Републиката, заедниците 
на здравственото осигурување обезбедуваат воде-
ње на пропишаните евиденции,. 

Републичкиот секретар за труд ги пропишува 
исправите и обрасците за евиденцијата за спро-
ведување на здравственото осигурување. 

Член 59 
Осигурените лица здравствената заштита ја 

остваруваат во здравствените работни организации 
преку лекарите и другите здравствени работници. 

Во постапката за остварување правата на оси-
гурениците од здравствената заштита, учествуваат: 
лекар, лекарска комисија, комисија на вештаци — 
лекари и комисија на инвалидско осигурување. 

Член 60 
Здравствената работна организација односно 

лекарот што го избира осигуреното лице ги обез-
бедува правата од здравствената заштита што про-
излегуваат од овој закон и самоуправните акти 
на заедницата. 

Член 61 
Лекарот кој кај осигуреникот ќе утврди при-

времена неспособност за работа поради болест или 
повреда е должен по наполнетите 30 дена непре-
кинато боледување, најдоцна во рок од 3 дена да 
го упати осигуреникот на преглед кај надлежна-
та лекарска комисија. 

Одредбите од став 1 на овој член не се одне-
суваат на осигурениците што се наоѓаат на ста-
ционарно лекување во здравствената работна орга-
низација, 

Оценката на лекарот за работната способност 
на осигуреникот е задолжителна се додека лекар-
ската комисија не ја даде својата оценка. 

Во случај на подолго траење на спреченоста 
за работа поради привремена неспособност за ра-
бота, а најмногу по 2 години непрекината спрече-
ност, заедницата на здравственото осигурување 
работникот го упатува на стручна комисија одре-
дена според прописите за инвалидското осигуру-
вање заради оценка на работната способност и ин-
валидноста. 

Член 62 
Лекарската комисија и 'комисијата на вештаци 

— лекари ја образува заедницата на здравстве-
ното осигурување. 
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Со актот за образување се одредува составот, 
надлежноста и начинот на работата на комисијата 
од став 1 на овој член. 

Член 63 
Лекарот што извршил преглед односно што го 

лекува осигуреникот не може да биде член на ле-
карската комисија односно на комисијата на веш-
таци" лекари што ја разгледува неговата оценка 
за тој осигуреник. 

Член 64 
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 во 
рок од 48 часа од соопштувањето на оценката, до 
лекарот против чија оценка е изјавен приговорот 
или непосредно до лекарската комисија. 

Лекарот на кого му е изјавен приговорот ус-
но, ако не ја преправи својата оценка, е должен 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 65 
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 осигуре-
никот на преглед, Во другите случаи комисијата 
веднаш ќе го повика на преглед осигуреното лице 
ако смета дека е тоа потребно за давање на пра-
вилна оценка. Ако лекарската комисија смета дека 
е потребно да се дополни медицинската обработ-
ка, ќе ги определи без одлагање потребните меди-
цински испитувања. 

Оценката за здравствената состојба на осигу-
рени и оценката за работната способност на оси-
гуреникот мораат да бидат потполни, образложе-
ни и во согласност со медицинската документаци-
ја што служела како основ за давање на оценката. 

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

За оценката на лекарската комисија писмено 
ќе се известат лекарот, заедницата на здравстве-
ното осигурување, организацијата односно приват-
ниот работодавач каде што е запослен осигуре-
никот. 

Член бб 
Против оценката на лекарската комисија, мо-

же да се поднесе приговор до комисијата на веш-
таци" лекари во рок од три дена од денот на сооп-
штувањето на оценката на лекарската комисија, 
во случаи и под услови утврдени со статутот на 
заедницата на здравственото осигурување. 

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 вештаци"лекари. Приго-
ворот може да се поднесе писмено и непосредно 
до комисијата на вештаци"л,екари. 

Член 67 
Комисијата на вештаци"лекари е должна вед-

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

Ако приговорот е изјавен против оценката за 
работната способност, комисијата на вештаци-лека-
ри е должна веднаш да го повика осигуреникот 
на преглед. Во другите случаи комисијата ја дава 
својата оценка врз основа на медицинската доку-
ментација, а може, ако најде дека тоа е потребно, 
и да го повика осигуреникот на преглед. Ако ко-

мисијата смета дека е потребно да се дополни ме-
дицинската обработка, ќе ги определи без одла-
гање потребните медицински испитувања. 

Оценката што ја дала комисијата на вештаци" 
лекари по повод на изјавениот приговор против 
оценката на лекарската комисија е конечна. 

За оценката на комисијата на вештаци-лекари 
писмено ќе се известат осигуреникот, лекарската 
комисија против чија оценка е изјавен пригово-
рот, лекарот, заедницата на здравственото осигу-
рување и организацијата односно приватниот 'ра-
ботодавач каде што е запослен осигуреникот. 

Член 68 
Заедницата на здравственото осигурување и 

организацијата односно приватниот работодавач 
можат да бараат осигуреникот чија способност ја 
оценил лекарот да се подложи на преглед од 
страна на надлежната лекарска комисија заради 
повторно оценување на неговата работна способ-
ност. Повторен преглед не може да се бара ако 
осигуреникот се наоѓа на лекување во стационарна 
здравствена работна организација. 

Лекарската комисија е должна по применото 
барање веднаш да го повика осигуреникот на пре-
глед. 

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

Член 69 
Правото на надоместок на личниот доход и 

другите парични надоместоци според одредбите на 
овој закон и општите акти на заедницата на здрав-
ственото осигурување, осигурените лица ги оства-
руваат по правило, кај заедницата на здравстве-
ното осигурување кај која се осигурени. 

Определени права осигурениците ги оствару-
ваат во организацијата во која се запослени, одно-
сно кај приватниот работодавач. 

Член 70 
За правото и на надоместокот на личниот до-

ход на осигуреникот поради спреченост за работа, 
решава организацијата кај која е запослен од-
носно заедницата на здравственото осигурување по 
прибавена оценка на лекарот поединец, односно 
лекарската комисија. 

Член 71 
Кога исплатата на надоместокот на личниот 

доход и другите парични примања се врши врз 
основа на поднесени докази, без донесување на 
формално решение заедницата на здравствено оси-
гурување е должна на осигуреното лице, по него-
во барање, да му даде писмено решение. 

Член 72 
Против првостепеното решение, со кое е одлу-

чено остварување на правата од здравственото 
осигурување, осигуреното лице има право на жал-
ба до органот определен со статутот на заедни-
цата на здравственото осигурување. 

Член 73 
При решавањето за правата од здравственото 

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

Член 74 
Стасаноста на правото за исплата на парич-

ните надоместоци и другите парични примања ја 
определува со општ акт заедницата на здравстве-
ното осигурување. 
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Член 75 
Правото на надоместок на личниот доход и 

другите парични примања осигурените лица го ос-
тваруваат кај заедницата на здравствено осигу-
рување кај која се осигурени со поднесување на 
потребните докази. 

Барањето за остварување на правата од став 
1 на овој член, може да се поднесе во рок од една 
година од денот на стасаноста на правото. 

Член 76 
Во постапката за остварување на правото на 

надоместок на личниот доход и другите парични 
примања, осигуреното лице може против конеч-
ното решение на заедницата на здравственото оси-
гурување да поведе постапка пред општинскиот 
суд надлежен според седиштето на заедницата на 
здравственото осигурување кај која е осигурен 
или според местото на живеалиштето на осигу-
реникот. 

Општинскиот суд по тужбата ќе расправа во 
процесна постапка. 

Постапката пред судот е итна. 

VI. ЗАЕДНИЦИ И СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИ 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 77 
Заедницата за здравственото осигурување е са-

моуправна организација на осигурениците, во која 
осигурениците, врз принципот на заемност и соли-
дарност, ги здружуваат средствата заради обезбе-
дување на здравствената заштита и другите права 
од здравственото осигурување. 

За основање на заедници на здравствено оси-
гурување одлучуваат осигурениците. 

Највисок орган на управување на заедницата 
на здравственото осигурување е собранието. 

Заедницата на здравственото осигурување има 
својство на правно лице. 

Член 78 
Заедниците се формираат како заедници на 

здравственото осигурување на работниците и за-
едници на здравственото осигурување на земјодел-
ците. 

Во рамките на заедницата на здравственото 
осигурување на работниците се осигуруваат и ли-
цата што вршат самостојна професионална дејност. 

Член 79 
Заедниците на здравственото осигурување вр-

шат и работи на обезбедување здравствена заштита 
за лица што не се опфатени со задолжителното 
здравствено осигурување (член 2) врз основа на 
спогодба со општествено-политичката заедница што 
ја установува и обезбедува здравствената заштита 
на тие лица. Со оваа спогодба се утврдува и висо-
чината на придонесите од член 53, став 2 и 3 од 
овој закон. 

Член 80 
Заедница на здравственото осигурување се фор-

мира на територијален принцип ако се исполнети 
сл,едните услови: 

1. ако со придонесите и другите приходи на 
заедницата можат да се остварат средства за по-
кривање на осигурените права на осигурениците, 
да обезбедува образување на пропишаната резер-
ва, реосигурување на ризиците пропишани со овој 
закон како и трошоци за спроведување на здрав-
ственото осигурување; 

2. ако постои здравствена служба која обез-
бедува задоволување на најголем дел на потреби-
те на осигурениците од здравствената заштита; 

3. ако на подрачјето за кое се формира заед-
ницата има најмалку 15.000 активни осигуреници 
— работници. 

Подрачјата на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците, по правило, се по-
клопуваат со подрачјето на заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците. 

При формирањето на заедницата подрачјето 
на општината не може да се дели. 

Член 81 
Извршниот совет цени дали се исполнети ус-

ловите за формирање на заедниците на здравстве-
ното осигурување, во смисла на одредбите на овој 
закон. 

Член 82 
За формирање на заедницата на здравстве-

ното осигурување одлучуваат осигурениците по пат 
на собир на осигурениците. 

Се смета дека заедницата на здравственото 
осигурување е формирана ако за нејзиното фор-
мирање се изјасни мнозинството на собирите на 
осигурениците од подрачјето за кое се формира 
заедницата. 

Член 83 
Општинските собранија од подрачјето за кое 

се предлага формирање на заедницата на здрав-
ственото осигурување спогодбено ги определуваат 
составите и ги свикуваат собирите на осигурени-
ците. Изјаснувањето на осигурениците на соби-
рите се врши со јавно гласање. 

Член 84 
На собирите на осигурениците од претходниот 

член, се избираат претставници за собранието на 
заедницата на здравственото осигурување. 

Првата седница на собранието на заедницата 
ја свикува претседателот на собранието на опш-
тината на чие подрачје е седиштето на заедни-
цата. 

Член 85 
Заедниците на здравственото осигурување од 

исти категории осигуреници односно различни ка-
тегории осигуреници можат да с,е соединат или 
раздвојат. 

Соединувањето на заедниците на здравственото 
осигурување од исти категории осигуреници, од-
носно соединувањето на заедници на различни кате-
гории на осигуреници, раздвојувањето на заедни-
ците, како и издвојувањето на осигурениците од 
одредено подрачје на заедницата и нивно присоеди-
нување кон соседна заедница, се врши под условите 
и по постапката за формирање на заедниците оп-
ределени со овој закон. 

Член 86 
Заедницата на здравственото осигурување која 

ќе престане да ги исполнува условите за постоење, 
се присоединува кон една од соседните заедници. 

Соседната заедница кон која се присоединува е 
должна да ја прифати. 

Заедниците на здравственото осигурување 
се должни да ги прифатат условите од заедницата 
кон која се присоединуваат. 

Член 87 
Заедницата на здравственото осигурување има 

статут. 
Со статутот на заедницата се регулира осо-

бено: 
— кругот на осигурените лица, обемот на нив-

ните права и обврски, начинот на обезбедување 
средства за остварување на осигурените права; 

— составот и делокругот на органите на уп-
равување и времето за кое тие органи се изби-
раат, како и условите и начинот на нивното из-
бирање, односно разрешување; 

— начинот на остварувањето на самоуправ-
ните права на осигурениците; 

— утврдувањето на прашањата што се регу-
лираат со општи акти; 

— прашањата за кои се одлучува по пат на 
референдум; 

— начинот на вршењето на стручните, адми-
нистративните и финансиските работи на заед-
ницата. 
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Член 88 
Статутот на заедницата и другите општи акти 

ги донесува собранието на заедницата на здрав-
ственото осигурување. 

По предлогот на статутот задолжително се из-
јаснуваат осигурениците преку собирите на оси-
гурениците. 

Член 89 
Статутот на заедницата на здравственото оси-

гурување се поднесува пред конечното усвојување 
на разгледување до собранијата на општините за 
чие подрачје е формирана заедницата на здрав-
ственото осигурување. 

Општинските собранија, во рок од 30 дена од 
денот на приемот на статутот можат да стават 
забелешки и да дадат препораки, кои собранието 
на заедницата е должно да ги разгледа и за сво-
јот став да ги извести општинските собранија. 

Статутот и општите акти на заедницата се об-
јавуваат во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Член 90 
Собранието на заедницата обезбедува статутот 

и другите општи акти на заедницата да бидат 
достапни на осигурените лица и организациите. 

Собранието за својата работа ги известува оси-
гурениците и јавноста. 

Член 91 
Заедниците на здравственото осигурување ме-

ѓусебно соработуваат по прашањата од заеднички 
интерес за остварување на поквалитетна, поефи-
касна и поекономична здравствена заштита на оси-
гурените лица, за спроведување на одделни мерки 
и акции заради обезбедување на определени видо-
ви здравствена заштита што се од интерес за оси-
гурените лица, се договараат за заедничко корис-
тење на одделни служби, односно работни и дру-
ги организации, за вршење на стручни и адми-
нистративно-технички работи и друго. 

Во остварувањето на оваа соработка заедни-
ците на здравственото осигурување можат да здру-
жуваат средства, да се договараат за програмите 
на заедничките акции и за формите по пат на 
кои ќе ја остваруваат оваа соработка. 

Член 92 
Заедницата на здравственото осигурување го 

обезбедува вршењето на стручните, финансиските 
и административните работи во врска со спрове-
дувањето на здравственото осигурување преку ос-
пособена стручна служба односно организација за 
вршење на тие работи (Служба односно организа-
ција за здравствено осигурување). 

Член 93 
Заедниците на здравственото осигурување се 

здружуваат во Сојуз на заедници на здравствено-
то осигурување на работниците и Сојуз на заед-
ници на здравственото осигурување на земјодел-
ците (во натамошниот текст: Сојуз на заедници). 

Член 94 
Сојузот на заедниците ги спроведува особено 

следниве работи: 
— го спроведува здравственото реосигурување; 
— се грижи за обезбедување на солидарното 

учество во покривање на трошоците за задолжител-
ните видови на здравствената заштита која заедни-
ците на здравственото осигурување задолжително ја 
обезбедуваат; 

— се грижи за здружување на средствата на 
заедниците за остварување на заеднички цели и 
остварување на соработката помеѓу заедниците по 
други прашања од, заеднички интерес; 

— се грижи за унапредување дејноста на здрав-
ственото осигурување; 

— се грижи за спроведување на меѓународ-
ните договори за здравствено осигурување; 

— се грижи за обезбедување единствена по-
стапка во извршување на задачите од евиденци-
јата и статистиката; 

— обезбедува вршење на стручни, администра-
тивни и финансиски работи од заеднички интерес 
на заедниците на здравственото осигурување во 
Републиката; 

— учествува во општественото и самоуправното 
договарање помеѓу заедниците по прашања од општ 
интерес; 

— извршува и други работи што заедниците 
на здравственото осигурување му ги доверуваат. 

Член 95 
Сојузот на заедниците има својство на правно 

лице. 
Сојузот на заедниците има статут со кој се 

определуваат органите на управувањето на Соју-
зот и бројот на претставниците на заедниците во 
тие органи што се утврдува врз паритетна основа, 
нивните права и должности, начинот на врше-
њето на стручните, административните и финанси-
ските работи на Сојузот и другите прашања од 
значај за вршење на работите и задачите на Со-
јузот. 

Член 96 
Сојузот на заедниците на здравственото оси-

гурување на работниците и Сојузот на здравстве-
ното осигурување на земјоделците, како и заед-
ниците на здравственото осигурување на земјо-
делците можат да се договараат за заедничко вр-
шење на стручните, административните и финан-
сиските работи. 

VII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 97 
Средствата за здравствено осигурување на ра-

ботниците ги обезбедуваат: 
1. осигурениците — работници — со придоне-

сот од бруто личните доходи; 
2. организациите — со придонесот од својот 

доход, а приватните работодавци од своите сред-
ства, за осигурување во случај на несреќа на ра-
бота и заболување од професионални болести, на 
осигуреници работници од член 13 точка 1—4 и 
точка 6 и 7, како и за здравствено осигурување 
на волонтерите и учениците во стопанството, од-
носно учениците на училиштата за квалификува-
ни работници во кои покрај училиштата, се изве-
дува и практична настава во работната организа-
ција, училиштето или кај приватниот работодавач; 

3. заедниците за работите на заложувањето со 
придонесот од средствата обезбедени за правата на 
лицата од членот 13 точка 8 до 11 и за лицата 
од член 21 точка 1 на овој закон; 

4. заедницата на пензиското и инвалиското 
осигурување со придонесот од средствата обезбе-
дени за правата на уживателите на пензии и ко-
рисниците на правата за професионална рехаби-
литација и запослување по прописите за инвалид-
ско осигурување; 

5. уживателите на пензии или инвалиднини од 
странски носители на осигурување (чл.ен 13 точка 
5) со придонес од своите средства; 

6. работниците запослени во странство — со 
придонесот од своите средства, за себе и за чле-
новите на своите семејства, што престојуваат на 
територијата на Социјалистичка Република Маке-
донија, а на кои не им е обезбедена здравствена 
заштита од странски носител на осигурувањето. 

Член 98 
Основицата за пресметување на придонесот на 

осигурениците — работници во работен однос е 
бруто личниот доход. 

За пензионерите и уживателите на правата од 
инвалидско и пензиско осигурување основицата 
за пресметување на придонесот се пензиските при-
мања, освен додатокот за помош и нега, 
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За членовите на занаетчиските и рибарските 
задруги основицата за пресметување на придоне-
сите е бруто личниот доход што го остваруваат 
за работа во задругата. 

Заедниците за работите на заложувањето пла-
ќаат придонес од основицата што ја сочинува 
просечниот износ исплатен на име паричен на-
доместок на привремено безработните лица во вре-
мето за кое се плаќа придонесот за здравствено 
осигурување. 

Основицата за пресметување придонесот, до-
колку не е утврдена со овој закон, ја утврдува 
заедницата на здравственото осигурување. 

Член 99 
Средствата за здравствено осигурување на ли-

цата што вршат самостојни професионални деј-
ности ги обезбедуваат и плаќаат овие лица со 
придонес од основицата, што ја сочинува личниот 
доход остварен со вршењето на самостојната про-
фесионална дејност. 

Член 100 
Средствата за здравствено осигурување на зе-

мјоделците ги обезбедуваат осигурениците — зем-
јоделци и тоа: 

1. со придонес од личниот доход од земјодел-
ската дејност; 

2. со придонес по член на домаќинството на 
осигуреникот; 

3. со други приходи. 
При формирањето на средствата за здрав-

ствено осигурување на земјоделците — приходите 
што се остваруваат по основ на придонес по член 
на домаќинството не можат да бидат поголеми од 
25% од приходите што се остваруваат по основ на 
придонесот од личниот доход од земјоделска деј-
ност. 

Член 101 
Придонесите за здравственото осигурување са-

мостојно ги утврдува заедницата на здравствено-
то осигурување. 

Придонесите за здравствено осигурување се 
утврдуваат според единствени пропорционални 
стапки на личните доходи за сите осигурени ри-
зици во заедницата. 

Член 102 
Стапките односно износот на придонесот се 

определуваат така што средствата што се оства-
руваат од придонесите да ги покриваат обврските 
на заедницата по основ на осигурените права, да 
обезбедуваат формирање на резерви, реосигуру-
вање на потешки ризици, средства потребни за 
спроведување на осигурувањето, како и дел од 
средствата со кои заедниците на здравственото 
осигурување учествуваат во развојот на здрав-
ствената служба. 

Член 103 
Придонесите за здравствено осигурување на 

работниците во случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести ги утврдува 
заедницата на здравственото осигурување по един-
ствена тарифа за покривање на осигурените ри-
зици. Ако од субјективни причини доаѓа до зго-
лемена опасност, заедницата може, врз основа на 
посебна тарифа, за одделна работна организација 
и кај приватен работодавач да утврди повисока 
тарифа. 

Тарифата за здравствено осигурување на ра-
ботниците во случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести не може за 
одделна работна организација да биде повисока 
од 50% од редовната тарифа утврдена за тоа оси-
гурување на подрачјето на заедницата на здрав-
ственото осигурување. 

Член 104 
Заедниците на здравственото осигурување за-

должително формираат резервен фонд за обезбе-
дување финансиска стабилност во работењето и 
ликвидноста во извршувањето на обврските спре-
ма осигурените лица, здравствените работни орга-
низации и другите организации на кои им го до-
веруваат спроведувањето на здравственото осигу-
рување. 

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

Член 105 
Средствата за обезбедување на задолжител-

ните видови здравствена заштита, средствата за 
обезбедување правата од здравственото осигуру-
вање во случај на несреќа на работата и заболу-
вање од професионални болести и средствата за 
обезбедување на правата што заедниците ги утвр-
дуваат самостојно се водат на посебна сметка како 
наменски средства, доколку не се распоредени во 
соодветните фондови. 

Член 106 
Средствата за обезбедување на задолжител-

ните видови на здравствена заштита на неосигу-
рените лица, заедницата на здравственото осигу-
рување ги води и искажува одвоено. 

Член 107 
Во Сојузот на заедниците на здравственото 

осигурување на работниците, односно во Сојузот 
на заедниците на здравственото осигурување на 
земјоделците се востановува Фонд на солидарно-
ста на здравственото осигурување на работниците, 
односно Фонд на солидарноста на здравственото 
осигурување на земјоделците (Фонд на солидар-
носта). 

Со Фондот на солидарноста се управува на 
начин определен со статутот на Сојузот. 

Член 108 
Средствата на Фондот на солидарноста слу-

жат за покривање на трошоците за здравствена-
та заштита, што заедницата на здравственото оси-
гурување задолжително ја обезбедува врз основа 
на овој закон (член 30), ако тие трошоци на под-
рачјето на одделни заедници го оптоваруваат до-
ходот на осигурениците преку определена гра-
ница. 

Критериумите и начинот на учество на Фон-
дот на солидарноста на здравственото осигурува-
ње во давањето средства на заедниците ги утвр-
дува Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на работниците односно Сојузот на за-
едниците на здравственото осигурување на зем-
јоделците со статутот. 

Член 109 
Средствата на Фондот на солидарноста ги оси-

гуруваат: 
1. заедниците на здравственото осигурување 

на работниците односно заедниците на здравстве-
ното осигурување на земјоделците со посебен при-
донес од приходите остварени за задолжителните 
видови на здравствена заштита; 

2. Социјалистичка Република Македонија и 
општините од делот на своите приходи што спо-
годбено го утврдуваат со Сојузот на заедниците 
на здравств,еното осигурување на работниците од-
носно Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците, со тоа што таа спо-

/ 



Стр. 364 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 14 јуни 1971 

годба се склучува најдоцна до крајот на годината 
која и претходи на годината од која таа ќе се 
применува. 

Височината на придонесот од точката 1 на 
претходниот став ја утврдува Сојузот на заедни-
ците на здравственото осигурување на работни-
ците, односно Сојузот на заедниците на здравстве-
ното осигурување на земјоделците со статут. 

VIII. РЕОСИГУРУВАЊЕ 

Член 110 
Заедниците на здравственото осигурување ги 

реосигуруваат, врз економски основи и според на-
челото на заемност, потешките ризици што можат 
да настапат во спроведувањето на здравственото 
осигурување. 

Член 111 
Заедниците на здравственото осигурување за-

должително ги реосигуруваат здравствените ри-
зици во следните случаи: 

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

Член 112 
Реосигурувањето се спроведува во рамките на 

Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на работниците, односно Сојузот на заедни-
ците на здравствено осигурување на земјодел-
ците, за која цел се формира Фонд на реосигу-
рување. Заедниците на здравственото осигурување 
спогодбено го определуваат начинот на управува-
њето со тој фонд, обемот на ризиците што се ре-
осигуруваат, тарифите на премиите за реосигуру-
вањето, надоместоците што се обезбедуваат во 
случај на настапување на реосигурените ризици и 
условите и постапката за остварување на овие 
надоместоци. 

IX. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА ЗАЕДНИ-
ЦИТЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ 

НА ПРИДОНЕСИТЕ 

Член: 113 
Финансиското работење на заедниците на 

здравственото осигурување особено опфаќа: со-
ставување на финансиски план на приходи и рас-
ход,и, водење на книговодство и извршување на 
расходите, водење на книговодство и евиденција 
на финансиско работење и средствата на заедни-
цата и составување на периодични пресметки и 
завршна сметка. 

Член 114 

Контниот план за спроведување на финан-
сиското работење на заедниците на здравстве-
ното осигурување го пропишува републичкиот 
секретар за финансии. 

Член 115 
Придонесот за здравствено осигурување на ли-

цата задолжително осигурени во заедниците на 
здравственото осигурување на работниците го пре-
сметуваат и уплатуваат како обврзници на упла-
тата на придонесот (обврзници): 

1. организациите и приватните работодавачи 
за осигурениците работници запослени кај нив 
и за учениците во стопанството; 

2. заедниците за работа на запослувањето за 
пријавените привремени безработни лица кои 
имаат право од здравствено осигурување како и 
за лицата на стручно оспособување или преква-
лификација, која ги организира заводот; 

3. заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување за уживателите на пензии и корис-
ниците на права од професионална рехабилита-
ција и запослување по прописите за инвалидско 
осигурување; 

4. уживателите на пензија или инвалиднина 
од странски носител на осигурувањето'; 

5. самите осигуреници-работници, југословен-
ски државјани: 

а) запослени во странство — за членовите на 
своето потесно семејство кои живеат на подрач-
јето на Социјалистичка Република Македонија, а 
на кои не им е обезбедена здравствена заштита 
кај странскиот носител на здравственото осигуру-
вање ; 

б) кои на подрачјето на Социјалистичка Ре-
публика Македонија се запослени во странски 
дипломатски и конзуларни претставништва, стран-
ски и меѓународни мисии или во лична служба 
кај претставници што уживаат дипломатски иму-
нитет; 

в) кои во странство стапиле во работен однос 
кај меѓународни и други организации по основ 
на меѓународен договор или кај странски работо-
давач, а се осигурени односно задолжително се 
осигурени според овој закон; 

6. организациите кај кои работат лица на до-
броволна практика — за лицата на доброволна 
практика (волонтери); 

7. организациите — за лицата за 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 стипендијанти на практична работа во друга 
организација заради стручно оспособување; 

8. организациите кај кои се изведува прак-
тичната настава — за учениците во стопанството 
односно учениците на училиштата за квалифи-
кувани работници за кои покрај училишната се 
изведува и практична настава. 

Обврзниците од точка 5 од а) и в) на овој 
член кои се осигурени по овој закон плаќаат и 
посебен придонес за користена здравствена за-
штита во странство. Овој посебен придонес се 
плаќа и за осигурениците во работен однос во 
југословенски организации кои се наоѓаат на ра-
бота во странство. 

Собранието на заедницата на здравственото 
осигурување на работниците може да одлучи ју-
гословенски работни организации што вршат гра-
дежни или други работи во странство, наместо 
обврската за плаќање на придонес за користењето 
на здравствената заштита во странство, да пре-
земат обврски сами да ги сносат трошоците за 
здравствена заштита во странство што ја корис-
теле осигурениците — југословенските работници 
запослени во тие организации на работите што ги 
изведуваат во странство како и за членовите на 
нивните семејства кои со осигурениците престоју-
ваат во странство. 

Член 116 
Средствата за здравствената заштита на ли-

цата од членот 17 на овој закон се обезбедуваат 
од придонес кој го плаќаат: 

1. за лицата кои учествуваат во младински 
работни акции на кои по прописите за инвалидско 
осигурување се осигурени за сите случаеви на 
инвалидност и за лицата кои учествуваат во ор-
ганизирани и јавни работни акции ако на тие ра-
боти работат најмалку 6 часа дневно — инвести-
торот на тие работи на товар на своите средства; 

2. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука — логорување и лицата кои се наоѓаат на 
извршување задачи на територијалната одбрана 
или припадници на цивилната заштита — општи-
ната која ја организира предвојничката обука, 
односно извршувањето на задачите; 

3. за уживателите на постојна државна по-
мош доделена од страна на бившите президиуми 
на народните собранија или од страна на Изврш-
ниот совет — Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика на товар на 
буџетот на Републиката; 
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4. за уживателите на инвалиднина по пропи-
сите за инвалидско осигурување, Заедницата на 
пензиското и инвалидското осигурување од сред-
ствата осигурени за правата на уживателите на 
пензии. 

Член 117 
Средствата за здравствената заштита на ли-

цата од членот 18 од овој закон се обезбедуваат 
од придонес кој го плаќаат: 

1. за учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факултети 
и уметнички академии — организациите кај кои 
се изведува практичната работа во врска со на-
ставата; 

2. за лицата кои учествуваат во младинските 
работни акции на кои се по прописите за инва-
лидско осигурување осигурени за сите случаеви 
на инвалидност — инвеститорот на работите; 

3. за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции — инвеститорот на јавните 
работи; 

4. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука и во извршување задачи на територијал-
ната единица или припадници на цивилната за-
штита — општината; 

5. за лицата кои работат помалку од полови-
на од полното работно време — организацијата 
кај која се запослени; 

6. за припадниците на доброволните органи-
зации на противпожарната заштита — органот од-
носно организацијата што ја формирала добро-
волната организација на противпожарната за-
штита. 

Член 118 
Средствата од членот 117 и 118 од овој закон 

обврзниците ги плаќаат само за лицата кои не-
маат својство на осигуреници, односно кои во рам-
ките на заедницата во која се осигурени користат 
помал обем на здравствена заштита од онаа што 
им се обезбедува според овој закон. 

Член 119 
Обврзници за плаќање на придонесот за здрав-

ствено осигурување на лицата што вршат само-
стојни професионални дејности, односно на зем-
јоделците се лицата што ја вршат самостојната 
професионална дејност, односно старешината на 
земјоделското домаќинство. 

Член 120 
Обврзниците за плаќање на придонесот на за-

едниците на здравствено осигурување на работни-
ците ги уплатуваат придонесите кај банката на 
сметките на заедницата на која и припаѓат. 

Член 121 
Пресметувањето и наплатувањето на придоне-

сот од земјоделците, го врши општинскиот орган 
на управата, надлежен за работите на финан-
сиите. 

Наплатата и книжењето на придонесите за 
здравствено осигурување на земјоделците се врши 
одвоено од придонесите и даноците на граѓаните. 

Заедниците на здравственото осигурување на 
земјоделците се должни на општинскиот орган на 
управата, надлежен за работите на финансии да 
му обезбедат потребни податоци во врска со вр-
шењето на разрезувањето и наплатувањето на 
придонесот од земјоделците. 

Член 122 
Наплатувањето на сите придонеси од обврзни-

ците што своето финансиско работење го водат 
преку банката, ја врши банката при исплатата на 
средствата за лични доходи. Другите обврзници 
се должни самите да ги пресметуваат и уплату-
ваат придонесите на определените сметки на за-
едницата на здравственото осигурување. 

Обврската за плаќање на придонесите ста-
сува: 

1. за обврзниците што своето финансиско ра-
ботење го водат преку банката на денот на поди-
гањето во банката на средствата за лични до-
ходи; 

2. за обврзниците што своето финансиско ра-
ботење не го водат преку банка — последниот ден 
во месецот за кој се врши исплатата односно на 
првиот ден во месецот ако исплатата на личниот 
доход е договорена однапред; 

3. за осигурениците опфатени со здравственото 
осигурување на работниците што се сами обврз-
ници за плаќање на придонесот за своето осигу-
рување —' првиот ден во месецот, а за осигурени-
ците опфатени со здравственото осигурување на 
земјоделците кои сами се обврзници за плаќање 
на придонесот за своето осигурување — првиот 
ден од календарското тримесечје за претходното 
тримесечје. 

Член 123 
Заверката на здравствените легитимации на 

земјоделците се врши во почетокот на годината 
по измирување на обврските што произлегуваат 
од придонесите на здравственото осигурувањ,е на 
земјоделците од претходната година. 

Член 124 
Обврзникот кој придонесот не го плати во 

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

Член 125 
На обврзникот кој во пропишаниот рок не ќе 

ги уплати стасаните придонеси, или не ги уплати 
во целост, службата односно организацијата за 
спроведување на здравственото осигурување ќе 
издаде платен налог во рок од осум дена од денот 
на доставуваРБето на платниот налог да се упла-
тат стасаните придонеси со казнената камата од 
член 124 од овој закон. 

Обврзникот може во рок од 8 дена од денот 
на доставувањето на платниот налог да изјави 
приговор до заедницата на здравственото осигу-
рување која го издала платниот налог. Ако об-
врзникот благовремено изјави приговор, службата 
односно организацијата за спроведување на здрав-
ственото осигурување може своето побарување да 
го оствари само со тужба кај суд. 

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

Член 126 
Банката е должна по барањето на заедницата 

на здравственото осигурување на основа изврш-
ниот платен налог; односно на основа извршна 
судска пресуда, да изврши наплата на износот на 
неуплатениот придонес со пренос од сметката на 
обврзникот на сметката на заедницата. 

Ако наплатата не може да се изврши на на-
чин од став 1 на овој член, наплатата на придо-
несот должен е да ја изврши на барање на заед-
ницата на здравственото осигурување судот — по 
правилата на извршната постапка. 

Член 127 
Заедницата на здравственото осигурување е 

должна да врши преглед на книгите и евиден-
циите кај организациите и приватните работода-
вачи заради контрола на правилното пресметува-
ње и уплатување на придонесот и прави контро-
ла на остварување на правата на осигурениците. 

X. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 128 
Односите меѓу заедниците па здравственото 

осигурување и здравствените работни организации 
се воспоставуваат врз основа на утврдени годишни 
и долгорочни програми и планови донесени по пат 



Стр. 366 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 14 јуни 1971 

на општественото договарање за остварување и 
унапредување на здравствената заштита и разво-
јот на здравствената служба и нејзината матери-
јална основа. 

Односите меѓу заедниците на здравственото 
осигурување и здравствените работни организа-
ции во поглед на нивните права и обврски во 
врска со спроведувањето на здравствената заштита 
и давањето здравствени услуги на осигурените 
лица се регулираат со договор, врз рамноправна 
основа, како деловни односи на самостојни орга-
низации што работат на остварувањето на здрав-
ствената заштита на осигурените лица. Како ос-
нова за договарање служи цената на здравстве-
ните услуги како и цената на здравствените мер-
ки и акции, предвидени со договорот во врска со 
здравствената заштита на осигурените лица. 

Договорите од претходниот став се склучу-
ваат најдоцна до 30 ноември во годината за на-
редната година. 

Договорите склучени меѓу заедницата и здрав-
ствените работни организации на нивното под-
рачје важат во поглед на договорените цени за 
здравствениве услуги за сите заедници чии оси-
гуреници користат услуги на тие здравствени ра-
ботни организации. 

Член 129 
Заедниците на здравственото осигурување и 

здравствените работни организации ги решаваат 
спорните прашања во врска со договарањето на 
здравствената заштита и здравствените услуги 
преку арбитражна комисија, а спорните прашања 
што ќе се појават во врска со спроведувањето на 
склучениот договор на начин и по постапка утвр-
дена со спогодбата. 

Арбитражната комисија од ставот 1 на овој 
член се состои од претседател и 4 члена и нивни 
заменици. Претседателот и двајцата членови и 
нивните заменици ги именуваат спогодбено собра-
нијата на општините за чии подрачја ,е основана 
заедницата. По еден член и нивен заменик име-
нуваат договорните странки учесници во догова-
рањето. 

Член 130 
Постапката пред арбитражната комисија е 

итна. Арбитражната комисија е должна спорното 
прашање да го реши најдоцна во рок од 30 дена 
од денот на поднесувањето на барањето за покре-
нување на постапка од една од договорените 
странки. 

Одлуката на арбитражната комисија за спор-
ното прашање е конечна и задолжителна за стран-
ките. 

Трошоците за арбитражната постапка ги сно-
сат странките според начелата на парничната 
постапка. 

Стручните и административни работи на ар-
битражната комисија ги врши општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на здравство-
то, каде што е седиштето на заедницата на здрав-
ственото осигурување. 

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 131 
Одговорното лице во работна организација, 

државен орган или друго правно лице ќе се 
казни за прекршок со парична казна до 500 ди-
нари: 

1. ако спротивно на одредбите на овој закон, 
статутот или друг општ акт на заедницата на 
здравственото осигурување, ги ускрати или огра-
ничи правата што му припаѓаат на осигуреното 
лице; 

2. ако го прошири правото на осигуреното ли-
це или ако му овозможи право на лице на кое 
не му припаѓа право според овој закон, статутот 
или друг општ акт на заедницата на здравстве-
ното осигурување воопшто или не му припаѓа 
во тој обем; 

3. ако им ускрати давање на одделни пода-
тоци на органите на службите, односно органи-
зацијата на здравственото осигурување или ако 
даде неточни податоци и известувања за осигуре-
ното лице, или спречи увид на самото место, пре-
глед на деловните книги или на евиденциите што 
се однесуваат на работата во врска со здравстве-
ното осигурување; 

4. ако не поднесе пријава за осигуреникот, 
или ако поднесе пријава по истекот на пропиша-
ниот рок, или поднесе неуредна пријава или при-
јава со неточни податоци за осигуреникот; 

5. ако не го уплати стасаниот придонес за 
здравственото осигурување во пропишаниот рок 
или не го уплати во полн износ. 

Со казна од претходниот став ќе се казни и 
лицето кое е само обврзник на плаќањето на при-
донесот за своето осигурување, ако стори некое 
од дејствијата од овој член. 

Член 132 
Приватниот работодавач што ќе стори некое 

од дејствијата од член 131 со овој закон ќе се 
казни за прекршок со парична казна до 500 ди-
нари. 

Член 133 
Одговорното лице во здравствената работна 

организација и лекарот ќе се казни за прекршок 
со парична казна до 500 динари: 

1. ако му ускрати потребна здравствена по-
мош на лице што има право на здравствена за-
штита според овој закон; 

2. ако намерно го спречи осигуреното лице во 
остварувањето на правата според овој закон или 
ако го потпомага против законското користење на 
здравствената заштита, односно здравственото оси-
гурување; 

3. ако намерно му овозможи користење на 
здравствената заштита, односно здравствено оси-
гурување на лице што нема на тоа право. 

Член 134 
Осигуреникот ќе се мазни за прекршок со па-

рична казна до 200 динари: 
1. ако свесно ја предизвика неспособноста за 

работа; 
2. ако намерно го спречи оздравувањето или 

оспособувањето за работа; 
3. ако за време на боледувањето прима личен 

доход или се занимава со стопанска дејност. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 135 
Осигурените лица кои на денот на почетокот 

на примената на овој закон користат право од 
здравственото осигурување добиени по прописите 
што важеле до тој ден ги користат од тој ден тие 
права по одредбите на овој закон и општите акти 
донесени, од заедниците на здравственото осигу-
рување, ако е тоа за нив поповолно. 

Ако осигурените лица од претходниот став не 
ги исполнуваат условите пропишани со одредбите 
на овој закон и општите акти на заедниците за 
користење на правата што им се признаени по 
поранешните прописи, го продолжуваат започна-
тото користење на тие прав,а според одредбите на 
овој закон и општите акти на заедниците, како 
да ги исполнуваат условите предвидени со тие 
прописи. 

Правата по овој член, осигурените лица мо-
жат да ги користат во време што го утврдува за-
едницата со општ акт, 

Член 136 
Здравствените легитимации издадени по про-

писите што важат до влегувањето во сила на овој 
закон остануваат во сила се додека новооснова-
ните заедници на здравственото осигурување не 
ги заменат со нови. 
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Член 137 
Постапката за основање на првите заедници 

на здравственото осигурување во смисла на одред-
бите на член 80 до 83 од овој закон, ја покрену-
ваат и водат Собранието на Републичката заед-
ница на социјалното осигурување на работниците 
формирани во смисла на Основниот закон за ор-
ганизација - и финансирање на социјалното оси-
гурување и Собранието на Републичката заедница 
на здравственото осигурување на земјоделците во 
соработка со собранијата на комуналните заед-
ници на социјалното осигурување на работниците, 
односно собранијата на комуналните заедници на 
здравственото осигурување на земјоделците. 

Член 138 
Предлогот за подрачјето што ќе влезе во со-

став на одделните заедници на здравственото оси-
гурување и седиштата на заедниците, спогодбено 
го утврдуваат Собранието на Републичката заед-
ница на социјалното осигурување на работниците 
и на Собранието на Републичката заедница на 
здравственото осигурување на земјоделците, по 
претходно прибавено мислење од општинските со-
бранија и собранијата на комуналните заедници 
на социјалното осигурување на работниците и 
собранијата на здравственото осигурување на зем-
јоделците. 

Со предлогот од претходниот став се подне-
сува потребен материјал за правата и обврските 
на осигурените лица за подрачјето за кое се пред-
лага основањето на заедницата. 

Предлогот од став 1 и 2 на овој член се под-
несува на изјаснување на осигурениците. 

Пред да се поднесе на изјаснување на осигу-
рениците, предлогот од став 1 на овој член се 
поднесува на оценка на Извршниот совет, по од-
нос на исполнувањето на пропишаните услови за 
основање на заедниците со овој закон. 

Член 139 
Собранието на Републичката заедница на со-

цијалното осигурување на работниците и Собра-
нието на Републичката заедница на здравственото 
осигурување на земјоделците, по претходно при-
бавено мислење на општинските собранија и на 
собранијата на " комуналните заедници на социјал-
ното осигурување на работниците, односно собра-
нијата на комуналните заедници на здравствено-
то осигурување на земјоделците, со своја одлука 
го утврдуваат начинот на изјаснувањето на оси-
гурениците од подрачјето за кое се формира за-
едницата, како и составот и начинот на избира-
њето на првото собрание на заедницата. 

Член 140 
Собранието на Републичката заедница на со-

цијалното осигурување на работниците и Собра-
нието на Републичката заедница на здравстве-
ното осигурување на земјоделците, врз основа на 
извештаите за изјаснување на осигурениците по 
предлогот за основање на заедниците, утврдуваат 
дали заедницата е основана за предложеното под-
рачје и каде е нејзиното седиште. 

Член 141 
Основањето на првите заедници на здравстве-

ното осигурување на работниците и на заедни-
ците на здравственото осигурување на земјодел-
ците, изборот на членовите на собранијата на за-
едниците и конституирањето на органите на упра-
вување на заедниците ќе се изврши најдоцна до 
30 септември 1971 година. 

Основањето на Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување на работниците и на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на земјоделците, изборот на органите на 
управување на сојузите и нивното конституирање 
ќе се изврши најдоцна до 31 октомври 1971 го-
дина. 

Првите седници на новоизбраните собранија 
на заедниците на здравственото осигурувањ.е, од-
носно на органите на управување на сојузите на 
заедниците на здравственото осигурување ги сви-
кува Собранието на Републичката заедница на 
социјалното осигурување на работниците, односно 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ственото осигурување на земјоделците. 

Член 142 
Средства за извршување на работите во 

врска со основањето и работењето на првите за-
едници на здравственото осигурување ќе обезбе-
дат собранијата на постојните комунални заедни-
ци на социјалното осигурување на работниците 
и собранијата на комуналните заедници на здрав-
ственото осигурување на земјоделците чии под-
рачја влегуваат во составот на новооснованите за-
едници на здравственото осигурување, односно 
Собранието на Републичката заедница на соци-
јалното осигурување на работниците за Сојузот 
на заедниците на здравственото осигурување на 
работниците и Собранието на Републичката заед-
ница на здравственото осигурување на земјодел-
ците за Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на земјоделците. 

Член 143 
Собранијата на сегашните комунални заед-

ници на социјалното осигурување на работниците, 
односно собранијата на комуналните заедници на 
здравственото осигурување на земјоделците, како 
и Собранието на Републичката заедница на со-
цијалното осигурување на работниците, односно 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ственото осигурување на земјоделците ќе ги из-
вршуваат своите функции до почетокот на при-
мената на овој закон. До тој ден трае мандатот 
на чл.еновите на сегашните собранија на заедни-
ците избрани пред 1 мај 1971 година. 

Член 144 
Спроведувањето на здравственото осигурува-

ње по одредбите на овој закон и на статутите и 
другите општи акти донесени од собранијата на 
заедниците на здравственото осигурување, однос-
но на органите на управување на Сојузот на за-
едниците на здравственото осигурување ќе започ-
нат од 1 јануари 1972 година. 

До крајот на 1971 година во Социјалистичка 
Република Македонија ќе се применуваат сојуз-
ните и републичките прописи за здравственото 
осигурување и за организација и финансирање 
на социјалното осигурување што се однесуваат на 
здравственото осигурување што важело на 31 де-
кември ( 1970 година. 

Член 145 
Комуналните заедници на социјалното осигу-

рување на работниците, односно комуналните за-
едници на здравственото осигурување на земјо-
делците до 31 декември 1971 година ќе изготват 
завршна сметка и ќе извршат распоред на сред-
ствата и обврските на заедниците основани спо-
ред овој закон. 

Распоредот на средствата од претходниот став 
ќе се изврши сразмерно со просечниот број на 
осигурениците на подрачјето на одделните општи-
ни што влегуваат ЕО состав на новата заедница 
на здравственото осигурување во првото полуго-
дие од 1971 година. 

Член 146 
Републичката заедница на социјалното осигу-

рување на работниците, односно Републичката за-
едница за здравствено осигурување на земјодел-
ците ќе го заклучи своето работење кое се одне-
сува на фондот за здравственото реосигурување на 
работниците, односно здравственото реосигурува-
ње на земјоделците со 31 декември 1971 година 
и ќе изготви завршна сметка. 
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Средствата, правата и обврските на фондови-
те од претходниот став утврдени со завршната 
сметка ќе се пренесат на фондовите на здрав-
ственото реосигурување формирани според чле-
нот 113 од овој закон. 

Член 147 
Обврските и побарувањата на постојните фон-

дови на здравственото осигурување се пренесу-
ваат на новите заедници на здравственото оси-
гурување во состав на чие подрачје влегува под-
рачјето на постојната заедница. 

Вишокот на расходите што ќе го остварат по-
стојните фондови на здравственото осигурување 
на работниците односно здравственото осигуру-
вање на земјоделците до 31 декември 1971 го-
дина, ќе се покрие со придонес од осигурениците 
од подрачјето на кое вишокот на расходите е 
остварен. 

Член 148 
Дел од основните средства и инвентарот на 

постојните комунални заводи за социјално осигу-
рување се пренесуваат на заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците и на заедни-
ците на здравственото осигурување на земјодел-
ците формирани за подрачјето на кое работел 
одделен комунален завод за социјално осигуру-
вање. 

Дел од основните средства и инвентарот на 
Републичкиот завод за социјално осигурување се 
пренесуваат на Сојузот на заедниците на здрав-
ственото осигурување на работниците односно на 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на земјоделците основани според одредбите 
на овој закон — сразмерно со бројот на осигу-
рениците опфатени во односните сојузи. 

Преносот на основните средства и инвентарот, 
во случаите од став 1 и 2 на овој член, ќе го 
извршат комуналните заводи, односно Републич-
киот завод за социјално осигурување по усвоју-
вањето на завршната сметка за 1971 година. 

При составувањето на завршната сметка ко-
муналните заводи и Републичкиот завод вредно-
ста на основните средства и инвентарот ќе ги по-
дели во вредност која одговара на потребите на 
службата за спроведување на здравственото оси-
гурување на работниците и здравственото осигу-
рување на земјоделците, службата за спроведува-
ње на инвалидското и пензиското осигурување и 
службата за спроведување додатокот на деца во 
соодветниот завод. Така утврдениот дел од вред-
носта на основните средства и инвентарот кој од-
говара на потребите на службата за спроведува-
ње на здравственото осигурување заводот го пре-
несува на односната заедница на здравственото 
осигурување. 

Поблиски прописи за начинот на утврдува-
њето делот на вредноста на основните средства 
за потребите на одделни служби и за преносот 
на делот на средствата на односните заедници на 
здравственото осигурување ќе донесе републич-
киот секретар за труд во согласност со републич-
киот секретар за народно здравје и социјална по-
литика и републичкиот секретар за финансии, 
земајќи го предвид и обемот на работите на спро-
ведувањето на одделни гранки на осигурувањето 
и бројот на работниците на заводите кои во пр-
вата половина од 1971 година работеле на рабо-
тите за спроведувањето на одделни гранки на 
осигурувањето. 

Член 149 
По жалбите на осигурениците поднесени до 

31 декември 1971 година, како и по жалбите на 
осигурениците што ќе бидат поднесени против 
решенијата за правата од здравственото осигу-
рување донесени до тој ден, ќе решаваат орга-
ните надлежни за решавање по одредбите на овој 
закон и општите акти на заедниците. 

Член 150 

Обемот на задолжителните видови на здрав-
ствената заштита на населението што ќе се спро-
ведуваат во 1971 година се утврдуваат со посебна 
програма што ја донесува Собранието на СРМ. 

Член 151 

Здравствената заштита на учесниците во На-
родно-ослободителната војна ќе се регулира со 
посебен закон, најдоцна до 31 декември 1971 го-
дина. 

Член 152 

До донесувањето на закон со кој ќе се регу-
лира прашањето за надоместок на штета предиз-
викана на заедницата на социјалното осигурува-
ње во врска со здравственото осигурување ќе се 
применуваат одредбите на Основниот закон за 
организација и финансирање на социјалното оси-
гурување („Службен лист на СФРЈ" бр. 24/65, 57/ 
65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) со кои се регулирани 
тие прашања. 

Член 153 
Со денот кога ќе почне применувањето на 

овој закон престануваат да важат: 
1. Законот за условите под кои се смета дека 

осигуреникот издржува членови на семејство и 
дека членот на семејството нема сопствени при-
ходи за издржување („Службен весник на СРМ" 
бр. -31/65, 39/65, 32/66 и 37/66); 

2/ Законот за определување гранки, групи 
односно подгрупи на дејности во кои може да се 
определи додатен придонес за здравствено оси-
гурување и за утврдување критериумите за ви-
сочината на придонесот (Службен весник на СРМ" 
бр. 43/65); 

3. Законот за установување здравствено оси-
гурување на угостителите („Службен весник на 
СРМ'1 бр. 23/66); 

4. Законот за плаќање придонеси за социјално 
осигурување за определени категории лица вон 
работен однос („Службен весник на СРМ" бр. 37/66); 

5. Законот за основите на договорните односи 
помеѓу организациите на социјалното осигурува-
ње и здравствените установи („Службен весник на 
СРМ^ бр. 8/67); 

6^ Законот за здравственото осигурување на 
земјоделците („Службен весник на СРМ" бр̂  14/67 — 
пречистен текст); 

7. Законот за начинот на решавање на спо-
ровите помеѓу здравствените установи и комунал-
ните заедници на социјалното осигурување („Служ-
бен Весник на СРМ" бр. 8/67 и 7/68); 

8. членовите од 1—13 од Законот за уредување 
на определени прашања во врска со финансира-
њето на социјалното осигурување („Службен весник 
на СРМ" бр. 7/68 и 27/68); 

9. Законот за здравствено осигурување на на-
селението („Службен весник на СРМ" бр. 32/70). 

Член 154 

О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 
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133. 

Врз основа на член 3 од Законот за санирање 
и изградба на нестопански објекти што се од општ 
интерес за Републиката во периодот од 1967—1979 
година на подрачјето на град Скопје („Службен 
весник на СРМ", бр. 20/67 и 32/68), Извршниот со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА САНИРАЊЕ 
И ОПРЕМУВАЊЕ НА ХИРУРШКАТА И ОРТО-
ПЕДСКАТА КЛИНИКА НА МЕДИЦИНСКИОТ 

ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Од нераспределените средства утврдени во 
член 1 од Законот за санирање и изградба на не-
стопански објекти што се од општ интерес за Ре-
публиката во периодот од 1967—1970 година на 
подрачјето на град Скопје („Службен весник на 
СРМ", бр. 20/67 и 32/68) на Хируршката и Ортопед-
ската клиника на Медицинскиот факултет во 
Скопје им се доделуваат 700,000 динари за сани-
рање и опремување. 

2. Средствата од претходната точка на кори-
сниците им се доделуваат без' обврска за враќање. 

3. Одобрените средства од точка 1 на оваа од-
лука на корисниците ќе им се стават на распола-
гање во текот на 1971 година. 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

Бр. 12-832/1 
20 април 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

134. 
Врз основа на точ. 3 од Одлуката за утврдува-

ње на износите на реесконтните односно докумен-
тарните кредити кои во 1971 година можат да им 
се дадат на деловните банки за намените и под 
условите што ќе ги определи Народната банка на 
Југославија во согласност со Републичкиот извр-
шен совет („Службен лист на СФРЈ" бр. 22/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА РЕ-
ЕСКОНТНИ ОДНОСНО ДОКУМЕНТАРНИ КРЕ-
ДИТИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ДО ИЗНОСОТ 
ОПРЕДЕЛЕН ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА 

1. Се дава согласност на Одлуката за намените 
и условите за давање на реесконтни односно до-
кументарни кредити на деловните банки во из-
носот определен на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, донесена од Генералниот директор на 
Народната банка на Југославија — Централа во 
Скопје, под О. бр. 112 од 31 мај 1971 година 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 

Бр. 12-1349/1 
7 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

135. 
Врз основа на точка 3 од Одлуката за утвр-

дување на износите на реесконтните, односно до-
кументарните кредити, кои во 1971 година можат 
да им се дадат на деловните банки за намените 
и под условите, што ќе ги определи Народната 
банка на Југославија во согласност со републич-
киот извршен совет („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 22/71), Генералниот директор на Народната бан-
ка на Југославија — Централа во Скопје, во со-
гласност со Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАМЕНИТЕ И УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ НА 
РЕЕСКОНТНИ ОДНОСНО ДОКУМЕНТАРНИ КРЕ-
ДИТИ НА ДЕЛОВНИТЕ БАНКИ ДО ИЗНОСОТ 

ОПРЕДЕЛЕН ЗА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Деловните банки (во натамошниот текст — 
банките) во смисла на точка 4а од Одлуката за 
регулирање на односите на деловните банки со 
Народната банка на Југославија по работите на 
краткорочното кредитирање („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 11/71 и 21/71), можат да користат кај 
Народната банка на Југославија — Централа во 
Скопје (во натамошниот текст — Централата), ре-
есконтен односно документарен кредит, врз основа 
на кредитите дадени на комитетите, за вложување 
во обртни средства на подрачјето на СР Маке-
донија, за следниве намени: 

1) За производство и подготовка 
на стоки за извоз и за увоз 
на производи за повисока фа-
за на доработка во црната ме-
талургија: 
а) за производство и подго-

товка на стоки за извоз 
б) за увоз на производи за по-

висока фаза на доработка 
во црната металургија 

2) За производство и сезонски 
залихи на определени произ-
изводи во секторот на земјо-
делието: 
а) за производство на -сончоглед 
б) за залихи на маслодајни се-

миња 6.000 40 
в) за сезонски залихи на ориз 5.000 40 
г) за залихи на јаболка, 

сортно грозје и конзер-
вирано овошје и зеленчук 5.000 40 

д) за тон на стока 6.000 40 
3) За печатење и залихи на 

учебници 4.000 50 
4) За туризам и угостителство 2.000 50 
5) Оперативна резерва 3.825 -

Вкупно: 59.825 — 

Во рамките на износите од претходниот став 
Централата ќе одобрува реесконтен односно доку-
ментарен кредит за секое тримесечје. 

Банките ги поднесуваат барањата најдоцна до 
25 во месецот кој му претходи на наредното три-
месечје. 

Централата ќе ги земе во разгледување и ба-
рањата поднесени по истекот на рокот од претход-
ниот став доколку не се исцрпени расположивите 
средства. 

2. Неискористените средства за одделните на-
мени од точка 1 став 1 на оваа одлука Централата 
може, по истекот на 30 дена од денот до кој бан-
ките можат да поднесат барање, да ги употреби 
за други намени од истата точка. 
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3. Средствата на оперативната резерва Цен-
тралата ќе ги распределува за намени што ќе ги 
утврди заеднички со Републичкиот секретаријат 
за финансии. 

4. При одобрувањето и користењето на креди-
тите за намените предвидени со оваа одлука, за 
сите други услови, ќе се применуваат одредбите 
на Одлуката за, регулирање на односите на де-
ловните банки со Народната банка на Југославија 
по работите на краткорочното кредитирање. 

5. Централата ќе донесе поблиски упатства за 
спроведување на оваа одлука. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

О. бр. 112 
31 мај 1971 година 

Скопје 
За Генерален директор, 
Коста Лазаров, с. р. 

Огласен дел 
ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје се води пос-
тапка по тужбата на Кулисовска Катица, ул. „Ибе 
Паликуќа" бр. 22 — Горче Петров, против Здрав-
ко Гулицовски, со непознато место на живеење, 
за развод на брак, вредност на спорот 2.000,00 ди-
нари. 

С,е повикува тужениот Здравко Гулицовски, од 
татко Бошко, во рок од 30 дена да се јави во су-
дот или да ја достави својата точна адреса. Ако 
тоа не го стори судот ќе му одреди времен стара-
тел,, согласно со членот 77 од ЗПП кој ќе го за-
стапува до правосилното окончзпзање на бракораз-
воддиот спор. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1368 од 
3. VI. 1971 год. (50) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 
Гламчевска Загорка од битола, ул. „Климент 

Охридски" бр. 72. поднесе тужба во овој суд, за 
развод на брак, против Гламчевски Михајло, од 
село Буково, сега во цеизвесност. Бидејќи туже-
ниот Гламчевски Михајло е во неизвесност, се по-
канува во рок од 30 дена од објавувањето на овој 
оглас во „Службен весник на СРМ" да се јави во 
овој суд или да одреди свој застапник. Во против-
но на истиот ќе му биде одреден застапник по 
службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 381/71. 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатието и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 572, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Самостојна организација на 
здружен труд со својство на правно лице „Кичево" 
— Кичево. Предмет на работењето на самостојна-
та организација е земјоделско производство на соп-
ствени површини, површини земени под закуп и 
кооперација со работни организации и индивиду-
ални земјоделски производ,ители во поледелство, 
градинарство, тутуно-производство, лозарство, овош-
тарство, сточарство, пердуварство; преработка и 
доработка на сите земјоделски и сточарски произ-
води; вршење на јавен превоз на предмети со мо-
торни возила, механичка работилница за поправ-
ка на сопствени машини и орудија и вршење услуги 
на трети лица; промет со земјоделски машини и 
алат, вештачки ѓубрива и средства за заштита па 
растенијата, пчеларски материјали и прибор, мо-
торни возила, резервни делови и прибор, стока и 

сточна храна, месо и преработки од месо, жита и 
мелнички преработки, семенска стока, прехранбени 
артикли и предмети за куќни потреби, деликатес-
ни производи, производи на база на шеќер и ка-
као, зеленчук, овошје и преработки, млеко и 
млечни производи, леб и печиво, риба, алкохолни 
и безалкохолни пијалоци, цвеќе, сурова кожа, вол-
на и крзно, животински отпадоци и влакна, инду-
стриски култури, лековити растенија, живина, ја ј -
ца, пердуви и дивеч и дрогериска стока, продажба, 
на големо и мало, на железарска и метална стока, 
велосипеди, машини за шиење и прибор, музички 
инструменти, радио-телевизиска опрема и прибор, 
електрични материјали, фрижидери, нафтени печ-
ки и други предмети во домаќинството, бои и ла-
кови, хемикалии, подмас и прибор, градежни мате-
ријали од сите видови. 

Самостојната организација е основана со при-
соединувањето на Земјоделското стопанство „Киче-
во" — Кичево, кон Земјоделско-индустрискиот ком-
бинат „Скопско Поле" — Скопје, согласно со одлу-
ката бр. 02-121 од 19. I. 1971 година на централ-
ниот работнички совет на Земјоделско-индустри-
скиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје и одлу-
ката бр. 02-2175 од 29. ХП. 1970 година на Земјо-
делското стопанство „Кичево" — Кичево, доне-
сена по пат на референдум. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Петровски Благоја, в.д. директор. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
^ Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 31, страна 257, книга I Зем-
јоделското стопанство „Кичево" — Кичево поради 
присоединување кон Земјоделско-индустрискиот 
комбинат „Скопско Поле" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 108 од 18. П. 1971 година. (348) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 573, книга VI е запишана под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје — Саостојна организација на 
здружен труд со својство на правно лице „Агро-
Скопје" — Скопје. Предмет на работењето на Са-
мостојната организација е производство на грозје, 
овошни плодови и преработка на грозје и овошје; 
сточарство и преработка на сточни производи; про-
изводство на поледелски производи и градинарски 
култури; продажба на сопствени производи; коо-
перирање со индивидуални производители од зем-
јоделско-сточарска насока; откуп на земјоделски и 
сточарски производи од индивидуални производи-
те ли,како и откуп на индустриски производи за 
своја и туѓа сметка; вршење откуп и промет со 
сите видови земјоделски производи на големо и 
мало и тоа: крупен и ситен добиток, сите видови 
сточни производи, живина, јајца, сурови кожи, вол-
на, сите видови сточна храна, сите видови зрнени 
производи, грозје, овошје, сите видови градинар-
ски култури и друго како и нивни преработени 
производи; вршење промет со сите видови градеж-
ни материјали и д р у г и видови на репроматери-
јали кои се употребуваат во градежништвото, на 
големо и мало, за своја и туѓа сметка; вршење про-
мет на сите видови индустриски производи и ре-
проматеријали на големо и мало за своја и туѓа 
сметка, вршење промет на сите видови индустри-
ски производи и репроматеријали на големо и ма-
ло за своја и туѓа сметка; промет на сите видови 
земјоделска и друга механизација вклучувајќи ги 
и сите видови моторни возила и резервни делови, 
автогуми, целокупна пнеуматика за сите видови во-
зила, за своја и туѓа сметка; кооперирање со ин-
дивидуалните производители од подрачјето на 
Скопска околија со цел за развивање иза земјо-
делското производство; посредување во прометот 
со сите видови индустриски и други стоки за ши-
рока потрошувачка, на големо и мало, за своја и 
туѓа сметка; кооперирање со индивидуални поо-
извотштели и стопански организации од подрачјето 
на СФРЈ. 
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Самостојната организација е основана со при-
соединување на Земјоделско-трговскиот комбинат 
„Агро-Скопје" — Скопје кон Земјоделско-индустри-
скиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје, согла-
сно со одлуката бр. 02-241 од 18. I. 1971 година на 
Централниот работнички совет на Земјоделско-ин-
дустрискиот комбинат „Скопско Поле" — Скопје и 
одлуката бр. 03-253 од 23. I. 1971 година на Земјо-
делско-трговскиот комбинат „Агро-Скопје" — Скоп-
не, донесена по пат на референдум. 

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат Станинов Лазо, в. д. директор, 
Миодраг Бузалков и Кујунџиев Страшо, во грани-
ците на овластувањето. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 621, страна 147, книга VI Зем-
јоделско-трговскиот комбинат „Агро-Скопје" — 
Скопје, поради присоединување кон ЗИК „Скоп-
ско Поле" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 141 од 18. II. 1971 година. (349) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 685, страна 1459, книга V е запишана под 
фирма: Комунално производно претпријатие „Пар-
кови и зеленило" — Скопје — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — Про-
давница „Циклама" број 5 во Скопје, ул. „Кочо 
Рацин" кула В-18. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на режано цвеќе во саксии. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на Комуналното производно претпријатие „Парко-
ви и зеленило" — Скопје, со одлуката бр. 0201-6030/ 
11 од 25. XI. 1970 година од одржаната седница на 
25. XI. 1970 година. 

Раководител на продавницата е Терзиева Софка, 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во границите 
на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1027/70 од 23. II. 1971 година. (352) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1422, страна 595, книга VI е запишано след-
ното: Организацијата на здружен труд „Инжене-
ринг-Комерц" — Скопје во состав на Заводот за 
маркетинг, пропаганда и инженеринг „Зампи" — 
Београд прерасна во самостојно претпријатие под 
фирма: „Инженеринг-;Комерц" — Скопје, ул. „Карл 
Маркс" бр. 47. Предмет на работењето на претпри-
јатието е вршење економска пропаганда, публици-
тет, декоративна архитектура, применета графика, 
декоративно сликарство, уметничко обликување, 
агенциски работи, почетни и завршни работи во 
градежништвото и градежното занаетчиство, изра-
ботка на монтажни камп-куќички, мотели и деко-
рација на хотели. 

Претпријатието е основано со прераснување на 
Организацијата на здружен труд „Инженеринг-
Комерц" — Скопје во самостојно претпријатие, 
согласно со одлуката бр. 116 од 15. I. 1971 година 
на работната заедница на Заводот за маркетинг, 
пропаганда и инженеринг „Зампи" — Београд. 

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува Радичевиќ Миодаг, в. д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 63 од 25. II. 1971 година. (353) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 571 ,книга VI е запишан под 
фирма: Земјоделско-индустриски комбинат „Скоп-
ско Поле" — Скопје, Самостојна организација на 
здружен труд со својство на правно лице „Пре-
храна" — Тетово. Предмет на работењето на са-
мостојната организација е производство на месо и 

месни производи, на млеко и млечни производи, 
откуп и продадоа на жив добиток како и на кожа 
и волна, на млеко и млечни пдоизводи, продажба 
на сопствени производи, алкохолни и оезалкохол-
ни пијалоци; вршење на угостителска дејност; про-
дадоа на колонијални стоки како дополнителен 
осортиман на СВОЈ ата дејност; откуп и продажоа 
на земјоделски производи и кооперација со инди-
видуални производители; вршење на кланички ус-
луги на смрзнување на месо, преработка и дора-
ботка на млеко и млечни производи; одгледување 
на живина и продажба и колење на живина. 

Самостојната организација е основана со при-
соединување на Претпријатието „Прехрана" — Те-
тово кон ЗемЈОделско-индустрискиот комбинат 
„Скопско Поле"" — Скопје, согласно со одлуката 
бр. 3064 од 17. XII. 19/0 год. на централниот ра-
ботнички совет на ЗемЈоделско-индустрискиот ком-
бинат „Скопско Поле" — Скопје и одлуката бр. 
02/4/0 од 18. XII. 19/0 год. на Претпријатието „Пре-
храна" — Тетово, донесена по пат на референдум. 

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат во границите на овластува-
њето, Цветковски Лазо, в. д. директор, Деспотовски 
Миле, 1 рнчаровски Круме и пауновски драго. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 257, страна 76, книга II Прет-
пријатието за откуп, преработка и промет со месо, 
месни производи, млеко и млечни производи „Пре-
храна" — Тетово поради присоединување кон Зем-
јоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле" 
— Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 107 од 18. И. 1971 година. (354) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. VIII. 1970 година, страна 176, реден број 12 е 
запишано отворање на Парна лекара во погонот 
„Сандански" — Делчево. 

Пекарата ќе произведува леб, бели печива и 
други пекарски производи што ќе бидат продавани 
на потрошувачите во гр. Делчево, на заинтереси-
рани ресторани, мензи и други потрошувачки ор-
ганизации. 

Продажбата на леб и бели печива ќе се врши 
преку продавниците на Погонот „Сандански" — 
Делчево. 

Раководител на пекарата е Јосифовски Славе, 
кој истовремено е овластен да ја застапува и пот-
пишува пекарата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката на работничкиот совет на Зем-
јоделско-индустрискиот комбинат „Овче Поле" — 
Св. Николе. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 222/70. (372) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 7. VIII. 1970 година, страна 176, реден бр. 13 е 
запишано основањето на Продавницата за леб и 
бели печива, со седиште во Делчево, ул. „Маршал 
Тито" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на леб, бели 
печива и млеко на потрошувачите во Делчево и на 
други заинтересирани лица. 

Раководител на продавницата е Славе Јоси-
фовски, кој е овластен да ја потпишува. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот врз основа на одлуката бр. 1278 од 5. 
VIII. 1970 година на работничкиот совет на ком-
бинатот и одлуката бр. 347/3 од 20. III. 1970 година 
на погонскиот работнички совет на „Сандански" — 
Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 233/70. (374) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
7. VIII. 1970 година, страна 381, реден број 38 е за-
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пишано основањето на Продавницата „Млечен ре-
сторан", со седиште во Делчево, ул. „Орце Нико-
лов" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на леб, бели 
печива, млеко и млечни производи, безалкохолни 
пијалоци, пиво и др. 

Раководител на продавницата е Јосифовски 
Славе, кој е овластен да ја потпишува. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 1280 од 5. VIII. 1970 година 
на работничкиот совет на комбинатот и одлуката 
бр. 347/4 од 20. III. 1970 година на погонскиот ра-
ботнички совет на „Сандански" — Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 225/70. (375) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 7. VIII. 1970 година, страна 191, реден број 14 
е запишано основањето на Продавница, со седиште 
во Делчево, ул. „Орце Николов" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови прехранбени прозводи, како и на други про-
изводи потребни за домаќинството. 

Раководител на продавницата е Јосифовски 
Славе, кој истовремено ја потпишува и застапува 
продавницата. 

Основач на продавницата е Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Овче Поле" од Св. Николе. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката ца работничкиот совет на ЗИХ 
„Овче Поле" — Св. Николе и одлуката бр. 347/2 
од 20. III. 1970 година на погонскиот работнички 
совет на „Сандански" — Делчево. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 224/70. (376) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. VII. 1970 година, страна 139, реден број 5 е 
запишано основањето на Продавницата за кон-
фекција „Партизани", со седиште во Делчево. 

Продавницата ќе врши продажба на конфек-
циски производи: машка, женска и детска облека 
и продажба на трикотажни производи, поради до-
полнување на асортиманот. 

Продавницата е основана од Фабриката за про-
изводство на конфекција „Партизани" од Дел-
чево. 

Раководител на продавницата е Никола Симов 
Стојков, кој е овластен само да врши продажба на 
конфекциски стоки од истата. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 06-05-288 од 17. III. 1970 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 202/70. (377) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29 VII. 19/0 година, страна 370, реден број 2 е 
запишано основањето на Трговското производно 
претпријатие „Нов дом" - Штип - Продавница 
број 11, со седиште во Пробиштип, Кочанско. 

Продавницата ќе врши продажба на индустри-
ска стока од други струки, чевли, скај, велур-флок 
и сл., продажба на индустриска стока од текстил-
ната струка, реслови, куси парчиња, стока во класи. 

Продавницата е основана од Трговското про-
изводно претпријатие „Нов дом" — Штип. 

Раководител на продавницата е Благој Панов, 
кој не е овластен да ја потпишува. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 938 од 15. IX. 1969 година 
на присилниот управник на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 40/70. (379) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
29. VП. 1970 година, страна 370, реден број 3 е 
запишано основањето на Трговското производно 
претпријатие „Нов дом" — Штип — Продавница 
број 8 во Злетово. 

Продавницата ќе врши продажба на индустри-
ска стока од други струки: чевли-скај, велур-флок 
и сл.; продавање на индустриска стока од текстил-
на струка, реслови, куси парчиња, стока во класи. 

Продавницата е основана од Трговското про-
изводно претпријатие „Нов дом" — Штип. 

Раководител на продавницата е Благој Панов, 
кој не овластен да ја потпишува. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 383 од 26. IV. 1970 година 
на присилниот управник. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 217/70. (380) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29. VII. 1970 година, страна 330, реден број 06 
е запишано основањето на Трговска работна орга-
низација на големо и мало „Нова трговија" — Ко-
чани, Продавница број 1, со седиште во Злетово. 

Продавницата ќе врши продажба, на мало, на 
сите видови текстилни, трикотажни и конфекци-
ски стоки. 

Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација на големо и мало „Нова трговија" 
— Кочани, 

Раководител на продавницата е Киро Алексов. 
Истата ќе ја потпишува во однос на трети лица 
директорот на работната организација Благој Сто-
јанов Гацов. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 2229 од 20. V. 1969 година 
на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 126/70. (378) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. ХП. 1970 година, страна 386, реден број 11 
е запишано основањето на работната единица со 
следните податоци: Модна конфекција „Астибо Ма-
кедонка" — Штип — Продавница, со седиште во 
Кочани, ул. „Димитар Влахов" бр. 8. 

Предмет на работењето на продавницата е про-
дажба на текстил, куса и плетена стока и кон-
фекција. 

Раководител на продавницата е Киро Јорданов. 
Раководителот на продавницата не е надле-

жен сам да набавува стока и да заклучува дого-
вори за купопродажба од други правни лица без 
специјално полномошно. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на решението бр. 11/Р.С. од 9. V. 1969 го-
дина на работничкиот совет на конфекцијата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр 318/70. (381) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 6. XI. 1970 година, страна 359, реден број 1 е 
запишано под фирма: Претпријатие за пасишта и 
пошумување „Осогово", со седиште во Кочани, ул. 
„Иван Милутиновиќ" бр. 63. 

Предмет на работењето на претпријатието е 
стопанисување со пасиштата, пошумување и екс-
плоатација на подрачјето на Општината, подигање 
и одржување на градско и вонградско зеленило и 
пошумување на голини на подрачјето на општи-
ната. 

Основач на претпријатието е Собранието на оп-
штината Кочани, со одлуката бр. 01-3573/1 од 30. 
IX. 1970 година. 

Директор на претпријатието во основање е 
Ацо Данаилов, шумарски техничар. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на доказите што се приложени кон при-
јавата согласно со член 7 од Правилникот за ре-
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гистрација на стопанските организации, „Службен 
лист на СФРЈ", бр, 57/65. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр 276/70. (382) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20. X. 1970 година, страна 358, реден број 1 е 
запишано Претпријатието во основање со фирма: 
Фабрика за метална галантерија „МТВ", со седиш-
те во Виница, Кочанско. Предмет на работењето 
на фабриката е производство на фини цевки и 
метални профили, производство на други метални 
галантериски производи и производи на резервни 
делови. 

Основач на фабриката е Собранието на општи-
ната Виница, со одлуката бр. 0201-221 од 5. X. 1970 
година. 

Директор на фабриката во основање е Дими-
тар Методиев Гаврилов, кој е овластен да ја пот-
пишува истата, да заклучува договори за сметка на 
фабриката со правни и физички лица, а и во врс-
ка со работите за кое е основана, како и да пре-
зема други работи, кои се во врска со основањето 
на фабриката. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на доказите што се приложени кон прија-
вата согласно со членот 7 од Правилникот за регис-
трација на стопанските организации, „Службен лист 
на СФРЈ" бр. 57/65. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 280/70. (383) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 16. ХП. 1970 година, страна 360, реден број 1 е 
запишано основањето на работната единица со 
следните податоци: Пословно удружење „Стандард" 
- Београд, Продавница во Кочани, ул. „Маршал 
Тито" бр. 86, 

Дејноста на продавницата е продажба на ма-
ло на електро-технички уретти за домаќинството и 
секаков вид електро-материјали. 

Продавницата е основана од Пословното удру-
жење „Стандард" — Белград, со одлуката на работ-

ничкиот совет, од 10. IX. 1970 година. 
Раководител на продавницата е Пано Евтимов, 

кој ќе ја претставува и застапува, во границите на 
овластувањето и договорот за меѓусебните односи 
со здружението. 

ВПИШУВАЊЕТО е извршено во регистарот, В Р З 
основа на одлуката од 10. IX. 1970 година на ра-
ботната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 254/70. (384) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 12. УШ. 1970 година, страна 574, реден број 1 е 
запишано основањето на Деловното здружение 
„Агро Македонија" — експорт-импорт од Скопје, 
Опитно земјоделско стопанство во село Дамјан, Ра-
довиш. 

Дејноста на стопанството е производство на зем-
јоделски производи ,производство на племенити 
крзна (од чинчила, видрици и друго), механизаци-
ј а и откуп на земјоделски производи. 

Самостојната организација на здружен труд ја 
основа Деловното здружение „Агро-Македонија" — 
експорт-импорт од Скопје. 

В.д. директор на самостојната организација на 
здружен труд, со својство на правно лице е дип-
ломираниот инженер агроном Бранко Лозналиев 
од Радовиш. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката од 20. УП. 1970 година на „Аг-
ро-Македонија" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 226/70 (386) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 29. УП. 1970 година, страна 370, реден број 4 е 
запишано основањето на Трговското производно 
претпријатие „Нов дом" — Штип — Продавница 
број 9. со седиште во Струмица. 

Продавницата ќе врши продажба на индустри-
ска стока со други струки: чевли, скај, велур-флок 
и сл.; на индустриска стока од текстилната струка, 
реслови кратки парчиња, стока во класи. 

Раководител на продавницата е Митко Бори-
наров, кој не е овластен да ја потпишува. 

Потпишувањето на продавницата е извршено 
во регистарот врз основа на одлуката бр. 940 од 
15. IX. 1969 година на присилниот управник на 
претпри ј атието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 216/70 (387) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 20. V. 1970 година, страна 124, реден број 15 е 
запишано основањето на Земјоделската задруга 
„Кукла" с. Куклиш, Струмичко — Продавница за 
колонијални стоки и прехранбени производи број 
9, со седиште во Струмица, ул. „Младинска" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на земјодел-
ски производи и колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Кукла" од с. Куклиш, Струмичко. 

Раководител на продавницата е Добрила Буов-
ска, која не е овластена да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на за-
другата. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 279 од 4. ХП. 1969 година на 
задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 23/70. (388) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1970 година, страна 564, реден број 5 е 
запишано основањето на Продавницата за електро" 
уреди, водо-инсталациони материтали и др., со се-
диште во Струмица, ул. „Гоце Делчев" бр. 22. 

Продавницата ќе врши продажба на електро-
уреди. водо-инсталациони материјали, санитарна и 
друга опрема од овој вид. 

Продавницата е основана од „Агромеханика" — 
претпријатие за снабдување на зем-јоделството на 
големо и мало — Скопје — Самостојна организаци-
ја на здружен труд „Агропромет" - Струмица. 

Раководител на продагницата е Борис Стојчев, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 02-861/1 од 9. Ш. 1970 го-
дина на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 82/70 (391) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 30. IV. 1970 година, страна 164, реден број 2 е за-
пишано основањето на Земјоделската задруга „Ја-
не Сандански" с. Муртино, Струмичко, Продавни-
ца број 1, со седиште во село Муртино, Струмич-
ко, Чифлик маало. 

Продавницата ќе обавува продажба на коло-
нијални стоки, сите видови прехранбени артикли, 
месни и сувомесни производи, предмети за по-
треба на домакинството, алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци во затворени шишиња, мешовити ин-
дустриски стоки и продажба на леб и тестенини, 
зеленчуци и овошје, репродукциони материјали за 
снабдување на земјоделството. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Јане Сандански" од село Муртино, Стру-
мичко. 
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Раководител на продавницата е Ванчо Поцков, 
кој не е овластен да ја потпишува. Истата е во 
состав на задругата. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз 
основа на одлукава бр. 45 од 16. Ш. 1970 година 
на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 120/70. (392) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
е запишано основањето на Селско-стопанско-тргов-
ски комбинат „Поречје" — Вучје, Продавница за 
на 24. IX. 1970 година, страна 576, реден број 1 е 
текстил број 21, со седиште во Струмица, Vл. 
„Благој Мучето" бр. 12. Предмет на работењетс на 
продавницата е купопродажба на памучни, волне-
ни и синтетички ткаенини, сите видови трикотаж-
ни производи, производи од природна и вештачка 
свила, галантерија и други производи од текстил-
ната индустрија од гранката 124 номенклатура во 
внатрешниот промет, на мало. 

Продавницата е основана од Селско-стопанско-
трговски комбинат — „Поречје" — Вучје. 

Раководител на продавницата е Киро Босиља-
нов, кој е овластен да ја потпишува продавницата. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа одлуката бр. 1084 од 24. VI. 
1970 година на работничкиот совет на Комбинатот 
„Поречје" - Вучје. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 250/70. (393) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 8. X. 1970 година, страна 580, реден број 1 е 
запишано основањето на работната организација 
со1 следниве податоци: 

Трговско претпршатие на големо и мало „Бог-
данска к о т л и н а " — Богданци, Гевгелија — Делов-
ница во Струмица. 

Скратената ознака на фирмата е „Богданска 
котлина" — Деловница — Струмица. 

Дејноста на деловната единица е промет со 
индустриски производи и промет и откуп со зем-
јоделски производи. 

Д е л о в н а т а единица е основана со одлуката бр. 
437 од 19. УШ. 1970 година на работничкиот совет. 

Детговната единица ќе ја потпишува Стопан 
Митрев, кој има право да потпишува деловни здел-
ки во име на де ловиштата односно претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, 
бр. 243/70. (394) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23. ХП. 1970 година, страна 583, реден бтхл 1 е 
запишало основањето на единицата со следните 
податоци: 

Специјализирано семенско претпријатие „Се-
ме Вардар" — У В О З - И З В О З — Скопје — Претстав-
ништво со зем1олетготга аптека, со седиште во Стру-
мица, ул. „4 јули" бр. 7. 

Дејност на претставништвото со земјоделска 
аптека е купопродажба и посредување при вршење-
то на купопродажбата на големо и мало на сите 
видови стоки и тоа: нова и половна опрема — 
механизација; приклучни машини; репро и друг 
материјал; опрема наменета за земјоделството, сто-
чарството, шумарството, водостопанството и елек-
тростопанството; овошје и зеленчук; земјоделски 
и индустриски производи; сточна храна; преработ-
ка од житарици, како брашно, трици и др.; сточ-
ни производи; жива стока, живина и живини про-
изводи; градежен материјал; индустриски алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци; моторни возила и ре-
зервни делови, гуми и акумулатори; опрема и ин-
струменти, репроматеријали, лекови наменети за 
медицината и ветеринарството; хемиски производи, 
бои ^ и лакови; семенски материјал, садници и 
цвеќе. 

Претставништвото со земјоделска аптека е ос-
новано од Специјалното семенско претпријатие „Се-
м е н а р д ар" увоз-извоз — Скопје со одлуката бр. 
0201-4974 од 29. IX. 1970 година на работничкиот 
совет. 

Раководител на претставништвото е Павле Тер-
зиев кој е овластен за потпишување на претстав-
ништвото и земјоделската аптека, самостојно да 
заклучува купопродажни договори во име и за 
сметка на претпријатието во вредност од 100.000 
нови динари по зделка. Преку оваа вредност прет-
ставништвото и земјоделската аптека ќе ги потпи-
шува, задолжува и раздолжува — матичното 
претпријатие, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Единицата ги има правата спрема статутарни-

от договор број 0301-1828 од 10. XI. 1970 година. 
Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 

бр. 313/70. (395) 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

на 23. IX. 1970 година, страна 575, реден број 1 е 
запишано основањето и конституирањето на сто-
панската организација со следните податоци: 

„Разнопромет" — здружено трговско претпри-
јатие на големо и мало, увоз-извоз, со седиште во 
Струмица, ул. „Иво Рибар-Лола" бр. 6. 
Предмет на работењето на претпријатието е уни-
верзална трговија, на големо и мало, со сите ви-
дови индустриски и земјоделски стоки, увоз-извоз, 
во малограничниот стоков промет со НР Бугарија 
и Грција и тоа: 

— купување стоки од земјата и странство кои 
спаѓаат во прометот на неговото работење според 
стоковната листа и тоа: текстил, галантерија, жен-
ска, машка и детска (конфекција), базарска сто-
ка, кожарска стока, бои, лакови, хемикалии, фото-
опрема, стакло, порцелан и керамичка стока, елех-
тро-уреди, крупна и ситна железарија и градежен 
материјал, прехранбени артикли и предмети за 
куќни потреби, јажарска стока, каделни и јутени 
производи, чевли, гумени производи, каучук и плас-
тични маси, деликатесна стока, тутунови производи, 
и кибрит, мешовита индустриска стока, продажба на 
намештај, откуп и продажба на земјо делско-сто-
чарски производи од индивидуални производители, 
задруги и работни организации, откуп на жива сто-
ка од работни организации задруги и индивидуал-
ни производтели — лица, колење на стока и ма-
нипулација со свежо месо и риба, алкохолни и 
безалкохолни пијалоци, продажба на сите видови 
моторни возила, земјоделски и градежни машини, 
резервата делови и гуми, нафта и нафтени дери-
вати, технички услуги на сите видови моторни во-
зила, вршење на јавен превоз на јавниот друмски 
сообраќај на разна стока во два правца, земто-
делски препарати (хемиски средства и други по-
мошни средства кои служат во земјоделството) и 
посредување. 

Дејностите од предметот на работењето на 
Здруженото претпријатие ги обавуваат работните 
организации во состав на претпријатието, посебни 
самостојни единици, заеднички служби, сервиси, 
биро-групи и други, кои ги основа Здруженото 
претпријатие а во рамките на своите утврдени пра-
ва и обврски. Статусот на тие единици се утвр-
дени со статутот на Здруженото претпријатие или 
со актот за формирање (основање) на истите. 

Претпријатието „Разнопромет" е основано од 
Трговското претпријатие на големо и мало увоз-
извоз „Народен магазин" — Струмица, Трговското 
претпријатие на големо и мало „Македонија" — 
Струмица и Трговското претпријатие на големо и 
мало „Комерц" — Струмица ,врз основа на дого-
ворот од 11. IX. 1970 година. 

Потпишувањето на фирмата ќе го вршат дипло-
мираниот економист Боривоје В. Џртев и Димитар 
Ристов Стојков, в.д. директор на финансиски сек-
тор. 

Основачите на Здруженото претпријатие имаат 
статус на организации на здружен труд, со својство 
на правно лице. 
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Во регистарот на стопанските организации на 
Струмица што се води кај овој суд се запишува и 
промена на дејноста на основачите на Здруже-
ното претпријатие како следува: 

Трговското претпријатие на големо и мало „На-
роден магазин" од Струмица ќе обавува трговија 
со: 

— текстил, галантерија (женска, машка и дет-
ска конфекција), базарска стока, бои и хемикалии, 
фото-опрема, електро-уреди, крупна и ситна же-
лезарија, градежен материјал и намештај. 

Трговското претпријатие на големо и мало 
„Македонија" од Струмица ќе обавува трговија со: 

— прехранбени артикли и предмети за куќни 
потреби, јажарска стока, стакло, порцелан и ќе-
рамичка стока, каделни и јутени производи, обув-
ки, производи од гума, каучук и пластични маси, 
деликатесна стока, тутунови производи и кибрит, 
мешана индустриска стока, откуп и продажба на 
земјоделско-сточарски производи од индивидуални 
производители, задруги и работни организации, от-
куп на жива стока од работни организации и при-
ватни лица, колење на стока и манипулација со 
свежо месо и риба и алкохолни и безалкохолни 
пијалоци. 

Трговското претпријатие на големо и мало „Ко-
мерц" од Струмица ќе обавува трговија со: 

— продажба на сите видови моторни возила, 
земјоделски градежни машини, резервни делови и 
гуми, нафта и нафтени деривати, технички услу-
ги на сите видови моторни возила, вршење на ја-
вен превоз на јавниот друмски сообраќај на раз-
на стока во два правца, земјоделски препарати, (хе-
миски средства и други помошни средства) кои слу-
жат во земјоделството и посредување. 

Впишувањето во стопанскиот регистар се извр-
ши врз основа на пријавата кон која се прило-
жени договорите од 11. IX. 1970 година, одлуките 
на основачите бр. 02-245/1 од 18. VIII. 1970 год., бр. 
02-998 од 26. VIII. 1970 година и бр. 01-676/1 од 26. 
VIII. 1970 год., и други пропишани докази. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 256/70. (396) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на задругите, рег. бр. 1424, стра-
на 603, книга VI е запишана под назив: Услужно 
браварско-водоинсталатерска задруга „Техномонт" 
— Скопје, ул. „Српска" бб. Предмет на работењето 
на задругата е вршење браварска дејност, инстала-
терска за водовод и гасни постројки со канали-
зација. 

Задругата е основана со одлуката, донесена на 
основачкото собрание на 16. I. 1971 година од за-
другарите и тоа: Славковски Стефан, Нерков Ни-
кола, Стојановски Цветан, Величков Алексо, Ни-
коловски Никола, Хаџиристов Мирче, Славковски 
Љубомир, Петровски Борче, Николовски Спасо, Пе-
тровски Петар, Стојчевски Воислав и Стојанова 
Зорица. 

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раз-
должува Славковски Стефан, в.д. директор, во 
границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 219 од 2. Ш. 1971 година. (468) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 17. XI. 1970 
година, страна 144, реден број 26 е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Земјоделската за-
друга „Руен", село Каменица, Делчево, Доне Бога-
тинов Наумов, е разрешен од должност. 

За директор на задругата е именуван Тодор 
Трифунов. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз 
основа на одлуката бр. 147 од 18. П. 1970 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
284/70. (406) 

Бр. 21 -- Стр. 375 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 28. VП. 1970 
година, страна 143, реден број 26 е запишано след-
ното: Престана со својата работа Земјоделската за-
друга „Бошко Петров" од Злетово, бидејќи се при-
соедини кон Трговското претпријатие на мало и 
големо „Црн Врв" од Пробиштип. 

Престанувањето на Земјоделската задруга 
„Бошко Петров" од Злетово е запишано во регис-
тарот, врз основа на заклучокот бр. 01-210 од 21. 
VII. 1970 година на работничкиот совет на истата 
и заклучокот бр. 01-913 од 21. VП. 1970 година на 
Трговското претпријатие „Црн Врв" од Пробиштип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 211/70. (419) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, страна 
406, книга П е запишано следното: Дејноста на 
Земјоделската задруга „Прогрес" — Горче Петров, 
согласно со одлуката бр. 02-1438/2 од 18. П. 1970 
година на задружниот совет, од одржаната седни-
ца на 18. IX. 1970 година се проширува и со: про-
мет на стоки во транзит и посредување во проме-
тот со сите видови стоки од сите гранки на сто-
панството. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1040/70 од 25. П. 1971 година, (471) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на задругите, на 15. ХП. 1970 
година, страна 161, реден број 5 е запишана проме-
ната на досегашниот в.д. директор на Земјоделска-
та задруга „Колешанка", село Колешино, Стру-
мичко, Андон Димитриев Колев. За директор е из-
бран Цеко Коцев Митев. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 591 од 11. VШ. 1970 година 
на задружниот совет на задругата. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 252/70. (430) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 35, стра-
на 441, книга П е запишано следното: Дејноста на 
Земјоделската задруга „Поток" од село Глумово, 
Скопско, согласно со одлуката бр. 0203-1898 од 7. 
IV. 1970 година на задружниот совет од одржа-
ната седница на 4. Ш. 1970 година се проширува 
и со: промет со сите видови индустриски стоки за 
широка потрошувачка, прехранбени и колонијални 
стоки, на големо и мало; промет со алкохолни и 
безалкохолни пијалоци во оригинална опаковка, на 
големо и мало; на бетонски производи на големо 
и мало и промет со сите останати стоки само во 
транзит. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 729/70 од 23. П. 1971 година. (481) 

КОНКУРСИ 
Врз основа на членот 138 од Законот за висо-

кото школство на СРМ, Советот на Природно-ма-
тематичкиот факултет — Скопје 

распишува 
К О Н К У Р С 

1. За еден наставник во звањето редовен про-
фесор по предметот математичка анализа; 

2. За еден наставник во звањето редовен про-
фесор, вонреден професор, виш предавач, доцент 
или предавач, за предметот геометрија. 

Пријавите таксирани со 1 н. динар т. марка 
се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот. 
Кон пријавата се приложува диплома за заврше-
на високошколска настава (Природно математич-
ки факултет), кратка биографија и список на на-
учни трудови, со по еден примерок од истите. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето. (1125) 
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Врз основа на член 75 од Статутот на задру-
гата, Конкурсната комисија на Земјоделската за-
друга „Прогрес" — Ѓорче Петров 

распишува 

К О Н К У Р С 

ЗА РЕИЗБОР НА ДИРЕКТОР 
Кандидатот треба да ги исполнува следните услови: 

— да има завршено земјоделски факултет и 
најмалку 6 години работно искуство на раководно 
работно место во земјоделска организација и да 
има покажано резултат во работата; 

— да има завршено средно земјоделско учи-
лиште и најмалку 12 год. работно искуство на ра-
ководно работно место во земјоделска организа-
ција и да има покажано резултат во работата. 

Кандидатите со молбата да достават оригинал 
или препис од дипломата, опис за движењето на 
работата и уверение дека не се осудувани за кри-
вични дела. 

Молбите со непотполна документација нема да 
се земаат во разгледување. Личниот доход според 
Правилникот за лич,ен доход, односно според пос-
тигнатите резултати на организацијата. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. (1128) 

Врз основа на член 90 од Законот за социјал-
на заштита („Службен весник на СРМ" бр. 16/70) 
и член 11 до 14 од Статутот, Финансискиот план со 
Програмата за задачите и работите за 1971 година, 
како и врз основа на заклучокот на Управниот 
одбор на Фондот донесен на седницата одржана 
на 7 јуни 1971 година, Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за социјална заштита — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за распределба на средства наменети за инве-
стиции за 1971 година, без обврска на враќање 

I. Предвидените средства за 1971 година наме-
нети за инвестиции ќе се распределат, без об-
врска на враќање, заради реализирање само на 
следните основни задачи и потреби во областа на 
социјалната заштита во СР Македонија: 

1) за изградба и опремување на објекти за 
сместување на доенчиња и мали деца до 3-го-
дишна возраст; 

2) за изградба и довршување на започнати 
објекти за заштита на лица тешко попречени во 
психичкиот развиток; 

3) за изградба и опремување на објекти за 
сместување на тешко физички инвалиди, стари 
и изнемоштени лица; 

4) за изградба, доградба и опремување на 
разни видови заштитни работилници за профе-
сионално оспособување на инвалидизирани лица; 

5) за изградба, доградба и опремување на 
центри за социјална работа; 

6) за изгработка на студии и публикации за 
проучување на разни проблеми во областа на со-
цијалната заштита во СР Македонија; и 
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7) за исплата на создадените а неисплатени 
обврски за инвестиции од 1970 година. 

II. Право на учество во конкурсот и корисни-
ци на средствата на Фондот, сообразно со член 
88 од Законот, можат да бидат: установите за со-
цијална заштита, работните и други организации 
и месните заедници. 

III. Сообразно со одредбите од Статутот и Про-
грамата за задачите и работите на Фондот за 1971 
година, Управниот одбор на Фондот ги определува 
приоритетот и важноста на задачите и потребите 
за кои се бараат средства имајќи ја предвид и 
височината на средствата што заинтересираните 
организации ќе ги дадат како сопствено учество 
во финансирањето на инвестициите, 

IV. Секој учесник во конкурсот е должен во 
своето писмено барање да поднесе податоци и при-
ложи доказ: за видот и намената на објектот; за 
износот односно пресметковната вредност на об-
јектот, како и износот на средствата за сопствени-
те учество со потврда од Службата на општестве-
ното книговодство дека средствата се наоѓаат на 
издвоена сметка за инвестиции и износот што се 
бара од Фондот; изготвена комплетна техничка 
документација (одобрена инвестициона програма, 
главен проект, одобрение за локацијата и за град-
ба на објектот); спецификација на опремата по 
вид, количество, цени и вредност, со евентуални 
понуди од најповолниот понудувач, како и други 
потребни докази. 

V. Пријавите за барање средства со наведе-
ната документација во точката IV од конкурсов 
да се достават до Републичкиот фонд за социјал-
на заштита —- Скопје (Поштанска преградка 37ф 
или н,епосредно во Фондот. 

Пријавите во кои се бараат средства за потре-
би што не се наведени во точката I од конкурсов. 
како и ^документираните пријави ќе се сметаат 
дека не се поднесени и нема да се земаат во по-
стапка. 

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавува-
њето. (1124) 
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