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180. 

Врз основа на член 17 од Законот за Извршниот 
совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71) и член 
169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија („Службен весник на СРМ" бр. 24/76), Изврш-
ниот совет донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИ-
ТИ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА НА ФУНКЦИО-

НЕРИТЕ 

Член 1 
Во Одлуката за условите за одобрување креди-

ти за станбена изградба на функционерите („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 36/75), во член 2 се до-
дава нова точка 3), која гласи: 

„Од делот од придонесот за станбена изградба 
од надоместоците на личните доходи на функцио-
нерите што, според актите на соодветните самоу-
правни интересни заедници на станувањето, може 
да се користат за кредитирање на изградбата и ку-
пувањето на станови и станбени згради во лична 
сопственост". 

Сегашната точка 3) станува точка 4). 

Член 2 
Член 4 се менува и гласи: 
„На функционерите од член 1 на оваа одлука 

може да им се одобруваат кредити за изградба или 
купување на нов станбен простор и за подобрување 
на условите на станувањето, во следниве износи: 

— за изградба или купување на нов станбен 
простор до 30% од вредноста на станот односно 
станбената зграда, но најмногу до 200.000 динари; 

— за подобрување на условите на станувањето 
(доградба, адаптација) до 30% од вредноста на гра-
дежните работи, но најмногу до 100.000 динари. 

Кредитите од претходниот став се одобруваат за 
изградба односно купување на најмногу 18 м2 стан-
бена површина по член на домаќинството на ко-
рисникот на кредитот". 

Член 3 
Во член 5, ред 3, износот „2%" се заменува со 

„3%". 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

181. 

Врз основа на член 49 став 2 од Законот за во-
ените инвалиди („Службен весник на СРМ" бр. 
29/73 и 45/74), Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИОТ ДО-
ДАТОК, ПОСЕБНИОТ ИНВАЛИДСКИ ДОДАТОК 
И МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ 
НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА СО 

ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ЖИВОТНИ 
ТРОШОЦИ 

1. Инвалидскиот додаток, посебниот инвалидски 
додаток и материјалното обезбедување за време на 
професионална рехабилитација се усогласува со 
движењето на просечните животни трошоци во Ре-
публиката, така да истите се зголемуваат за 14% 
од 1 јануари 1977 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1124/1 
12 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

182. 
Врз основа на член 13 став 2 од Законот за ма-

теријално обезбедување на учесниците од НОВ 
(„Службен весник на СРМ" бр. 26/68 и 35/71), Из-

вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНОТО МАТЕ-
РИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УЧЕСНИЦИТЕ 
ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА СО 
ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА 

ЖИВОТОТ 

1. Постојаното материјално обезбедување на 
учесниците во Народноослободителната војна се усо-

гласува со движењето на просечните трошоци на 
животот во Републиката, така да истото се зголему-
ва за 14% од 1 јануари 1977 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-991/1 
28 април 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

Бр. 12-1125/1 
12 мај 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - СВЕТИ НИКОЛЕ 

243. 

С Т А Т У Т 
НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТ-
ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ -

СВЕТИ НИКОЛЕ 

I 
ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Општинската заедница на здравството и здрав-

ственото осигурување — Свети Николе (во ната-
мошниот текст: Заедница) е самоуправна интерес-
на заедница во областа на здравството и здрав-
ственото осигурување основана од работниците во 
основните организации на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници, работ-
ните луѓе во работните заедници во државните ор-
гани, општествено-политичките организации и во 
другите работни заедници што не се организирани 
како организации на здружен труд, работниците 
вработени од други лица, работните луѓе кои 
вршат занаетчиска, угостителска и друга самос-
тојна дејност, корисниците на пензии (во натамош-
ниот текст: работници), од работните луѓе кои вр-
шат земјоделска дејност со средства за работа над 
кои постои право на сопственост (во натамошниот 
текст: земјоделци) и од работниците во организа-
циите на здружениот труд што вршат здравствена 
дејност, од подрачјето на општината Свети Ни-
коле. 

Заедницата е основана на подрачјето на оп-
штината Свети Николе. 

Седиштето на Заедницата е во Свети Николе. 

Член 2 
Заедницата е правно лице со права, обврски и 

одговорности што ги има врз основа на Уставот, 
законот, Самоуправната спогодба за основање на 
Заедницата и овој статут. 

Член 3 
Заедницата има свој печат и штембил. 
На печатот на Заедницата кружно е испишан 

текстот: „Општинска заедница на здравството и 
здравственото осигурување", а во средината хори-
зонтално „Свети Николе". 

На штембилот е испишан истиот текст како и 
на печатот со дополнување на број и датум. 

Член 4 
Дејноста на Заедницата е од посебен општест-

вен интерес. 
Заедницата ја врши својата дејност во соглас-

ност со закон, Самоуправната спогодба за основа-
ње на Заедницата, овој статут и други прописи. 

Член 5 
Во Заедницата, работниците и земјоделците кои 

во областа на здравството и здравственото осигу-
рување остваруваат свои лични и заеднички пот-
реби и интереси врз начелата на заемност и соли-
дарност (корисници на услугите) и работниците во 
организациите на здружениот труд што вршат 
здравствена дејност (даватели на услугите), здру-
жуваат труд и средства, остваруваат слободна раз-
мена на трудот и рамноправно и заеднички одлу-
чуваат по прашањата од заеднички интерес. 

Член 6 
Во Заедницата корисниците на услугите здру-

жуваат средства заради обезбедување остварување 
на правата од здравствената заштита и другите 
права од здравственото осигурување, утврдени со 

закон, Самоуправната спогодба за основање на За -
едницата и овој статут, за себе и за членовите на 
своите семејства. 

Средствата за остварување на правата од здрав-
ствената заштита и другите права од здравственото 
осигурување се обезбедуваат со придонеси од об-
врзниците на придонесите определени со закон, со 
учество на општествено-политичките заедници и со 
други приходи. 

Член 7 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување се оствару-
ваат на товар средствата на Заедницата во сог-
ласност со закон, овој статут и другите самоуп-
равни општи акти на Заедницата. 

Во остварувањето на определени видови здрав-
ствена заштита осигурените лица учествуваат во 
поднесувањето на трошоците, ако е тоа предвиде-
но со овој статут или друг самоуправен општ акт 
на Заедницата. 

Член 8 
Во Заедницата определени права од здравстве-

ната заштита и здравственото осигурување оства-
руваат и работниците вработени во странство за 
себе и за членовите на своите семејства, како и 
други здравствено неосигурени лица, во согласност 
со закон, меѓународни договори и други спогодби. 

Член 9 
Корисниците на услугите и давателите на услу-

гите како основачи на Заедницата управуваат со 
работите на Заедницата преку делегациите и деле-
гатите што ги избираат во органите на управува-
њето на Заедницата. 

Член 10 
Во вршењето на својата дејност Заедницата со-

работува со другите самоуправни интересни заед-
ници, со општествено-политичките заедници и ор-
ганизации и другите самоуправни организации и 
заедници. 

II 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ДРУГИ ПРАВА ОД 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 11 
Во Заедницата, лицата што врз основа на за-

кон се задолжително здравствено осигурени (оси-
гурени лица), ги остваруваат правата од здраћст-
вена заштита и другите права од здравственото оси-
гурување утврдени со закон, Самоуправната спо-
годба за основање на Заедницата и овој статут. 

Здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување се обезбедуваат во За -
едницата на начин и под услови утврдени со за-
кон, Самоуправната спогодба за основање на З а -
едницата, овој статут и другите општи акти на З а -
едницата. 

I. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ВО ЗАЕДНИЦАТА 

1. Лица осигурени како работници 

Член 12 
Во Заедницата како работници здравствено се 

осигурени: 
1. Лицата вработени со полно работно време на 

подрачјето на Заедницата, како и југословенските 
држав јани вработени во странство, к а ј југословен-
ските организации или во домаќинствата на тие 
осигуреници, ако седиштето на тие организации се 
наоѓа на подрачјето на Заедницата; 

2. Југословенските држав јани вработени во 
странство кои пред вработувањето во странство 
имале место на живеење на подрачјето на Заедни-
цата,и тоа: 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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а) к а ј меѓународни или други организации по 
основ на меѓународен договор, ако со закон или 
според меѓународна спогодба не се задолжително 
здравствено осигурени, 

б) к а ј странски работодавци — ако се вработе-
ни со посредување на надлежниот орган за врабо-
тување и го регулирале своето осигурување пред 
одењето во странство, ако за тоа време не се за -
должително здравствено осигурени к а ј странскиот 
носител на здравственото осигурување, 

в) ка ј странски работодавци — ако се вработе-
ни без посредување на надлежниот орган за вра-
ботување или без претходно регулирање на своето 
осигурување, ако за тоа време не се задолжително 
здравствено осигурени к а ј странскиот носител на 
здравственото осигурување. Осигурувањето се зас-
новува од денот на поднесувањето на пријавата за 
осигурување, но најдоцна од денот на вработува-
њето во странство; 

3. Делегатите во собранијата на општествено-
политичките заедници и на нивните органи, избра-
ните лица во општествените, здружените и само-
управните организации, коморите, здруженијата и 
сл., ако за вршењето на функцијата примаат пос-
тојан месечен надоместок; 

4. Членовите на земјоделските и занаетчиските 
задруги на кои стопанската работа во задругата им 
е единствено или главно занимање; 

5. Уживателите на пензии и корисниците на 
правото на професионална рехабилитација и вра-
ботување според прописите на инвалидското осигу-
рување, како и југословенските држав јани што 
примаат пензија или инвалиднина исклучиво од 
странски носители на осигурувањето додека прес-
тојуваат на подрачјето на Заедницата, ако со ме-
ѓународен договор не е поинаку определено; 

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

7. Учениците во средните училишта за одделни 
занимања за кои покрај училишната се изведува 
и практична настава во организацијата на здру-
жениот труд, училиштето или к а ј приватниот рабо-
тодавец; 

8. Лицата што се привремено невработени (точ-
ка 1—4 од овој став) додека редовно се пријаву-
ваат к а ј надлежната самоуправна интересна заед-
ница за вработување, ако во таа заедница се при-
јавиле во рок од 30 дена: 

а) по престанокот на вработувањето или друга 
дејност, односно по престанокот на примањата на 
надоместок на личен доход на кој имаат право врз 
основа на закон или по прописи донесени врз ос-
нова на закон, 

б) по отслужување на воениот рок во ЈНА или 
по престанокот на неспособноста поради болест за -
ради која се отпуштени од воена вежба, 

в) од денот на престанокот на доброволната 
практика (волонтери); 

9. Лицата редовно пријавени к а ј надлежната 
самоуправна интересна заедница за вработување, 
ако во таа заедница се пријавиле во рок од 60 
дена: 

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

б) од денот на отслужувањето на воениот рок 
во ЈНА или од денот на престанокот на неспособ-
носта поради болест заради која се отпуштени од 
таа воена служба, ако на отслужување на воениот 
рок стапиле во рок од 60 дена од денот на завр-
шувањето на стручното оспособување односно шко-
лување; 

10. Иселениците-повратници што се населиле на 
подрачјето на Заедницата додека редовно се при-
јавуваат к а ј надлежната самоуправна интересна 
заедница за вработување, ако во таа заедница се 
пријавиле во рок од 30 дена од денот на враќањето 
во Југославија; 

11. Лицата од став 1 точка 1—4 и точката 7 од 
овој член, по престанокот на вработувањето од-
носно другата дејност по основ на која се осигуре-
ни, и тоа: 

а) додека примаат надоместок на личен доход 
според овој статут и прописите донесени врз осно-
ва на Статутот, 

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

Лицата од точка 8 се осигурени ако непосредно 
пред настапувањето на наведените околности би-
ле осигуреници на јмалку 9 месеци непрекинато или 
15 месеци со прекин во последните 2 години. 

Член 13 
Како работници во смисла на член 12 став 1 

од овој статут се осигурени и лицата што се вра-
ботени со најмалку половина од полното работно 
време, лицата вработени во две или повеќе орга-
низации на здружен труд со вкупно работно време 
од најмалку половина од полното работно време, 
како и лицата вработени како инвалиди кои со 
преостанатата работна способност работат онолку 
време колку одговара нивната работна способност. 

Член 14 
Како работници се осигурени и: 
1. лицата на школување, стручно усовршува-

ње или постдипломски студии кои порадр! тоа го 
прекинале вработувањето, ако за тоа време при-
маат стипендија; 

2. лицата кои организацијата пред да ги вра-
боти ги упати како свои стипендисти на практична 
работа во друга организација заради стручно ос-
пособување, ако за тоа време примаат стипендија. 

Член 15 
Странските држав јани на работа на подрачјето 

на Заедницата к а ј југословенските организации од-
носно к а ј приватни работодавци или по основ на 
меѓународна спогодба, се осигуруваат себе си и 
членовите на своето семејство на здравствено оси-
гурување под исти услови како и работниците — 
југословенски државјани. 

2. Лица осигурени по основ на вршење на само-
стојна дејност 

Член 16 
Здравствено се осигурени лицата кои на 

подрачјето на Заедницата вршат самостојна дејност, 
ако таа дејност им е единствено и главно зани-
мање и тоа: 

1. самостојни занаетчии, самостојни угостители 
и превозници во јавниот 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 што вршел 
самостојна дејност, кога врз основа на закон ќе 
продолжи со водење на занаетчискиот дуќан од-
носно со вршење на јавен превоз преку стручен 
работоводител. 

Децата кои по смртта на самостојниот занает-
чија, самостојниот угостител односно превозник во 
јавниот патен сообраќај ќе продолжат со водење 
на дуќанот, односно ќе продолжат со вршење на 
превозот преку стручен работоводител, ако не се 
здобиле со право на семејна пензија се осигурени 
како членови на семејството, ако во поглед на го-
дините на возраста, односно неспособноста за ра-
бота ги исполнуваат условите пропишани со закон 
и овој статут. 

Како самостојни занаетчии, самостојни угости-
тели односно превозници осигурени се и членовите 
на семејството на самостојниот занаетчија, само-
стојниот угостител односно превозник (брачниот 
другар, децата и родителите ако живеат со него 
во заедничко домаќинство) што работат к а ј него, 
до колку имаат стручна подготовка потребна за ра -
ботата што ја вршат како единствено и главно за-
нимање ; 

2. лицата кои вршат адвокатура и се запиша-
ни во именикот на адвокатите; 
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3. продавачите на печат (колпортери); 
4. други лица што вршат самостојни професио-

нални дејности во согласност со прописите за вр-
шење на самостојна дејност. 

Член 17 
Својство на осигуреник по одредбите на прет-

ходниот член се стекнува со: 
1. денот на уписот во со закон пропишан ре-

гистар на соодветната дејност; 
2. денот на запишувањето во именикот на адво-

катите; 
3. денот на стекнувањето на друго својство по 

основ на кое е осигурен според одредбите од прет-
ходниот член. 

Својството на осигуреник престанува со денот 
на бришењето од регистарот на соодветната деј -
ност, односно од денот на престанокот на дејноста 
според која е осигурен. 

3. Членови на семејството на осигуреник-работник 
и лице осигурено по основ на вршење самостојна 

дејност 

Член 18 
По овој статут осигурени се и членовите на 

семејствата на осигурениците од член 12, 13, 14 и 
16 од овој статут. 

Членовите на потесното семејство на осигуре-
ниците од член 12 став 1 точка 2 под а), б) и в) 
се задолжително здравствено осигурени додека пре-
стојуваат во СРМ, ако здравственото осигурување 
не им е обезбедено од странскиот носител на оси-
гурувањето. 

Членовите на семејството на осигурениците — 
странски државјани (член 15) се осигурени по овој 
статут додека престојуваат на подрачјето на СРМ. 
Здравственото осигурување на тие членови на се-
мејството за време на престојот во земјата чии 
државјани се може да се обезбеди под услов на 
реципроцитет со меѓународен договор. 

Член 19 
Како членови на семејството на осигурениците-

работници и осигурениците што вршат самостојна 
професионална дејност се сметаат членовите на 
потесното семејство, брачниот другар и децата на 
осигуреникот родени во брак или вон брак, посво-
ени или деца земени на издржување, како и издр-
жувани: татко, мајка, очув, маќеа, посвоител, дедо, 
баба, татко и мајка на брачниот другар (родители 
на осигуреникот). 

Член 20 
Својството на осигурено лице — член на семеј-

ството на осигуреникот се стекнува: 
— за брачниот другар — со денот на склучува-

њето на бракот; 
— за децата родени во брак — со денот на 

раѓањето; 
— за децата родени вон брак — со денот на 

признавањето на татковството; 
— за посвоените деца — со денот на посвоју-

вањето; 
— за децата земени на издржување и издржу-

вани родители — со денот на исполнувањето на 
пропишаните услови. 

Член 21 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на семејството од член 20 од овој статут 
ако: 

1. немаат сопствени приходи; 
2. ако имаат сопствени приходи од еден или 

повеќе извори, но кои заедно месечно не премину-
ваат 25% од минималниот личен доход на ниво на 
Републиката за претходната година. Како доход се 
смета само чистиот месечен доход по одбивање на 
данокот и другите давачки. 
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а) Брачен другар 

Член 22 
По одредбите од ОВОЈ статут осигурени се: 
1. брачниот другар на осигуреникот додека е 

со него во брак; 
2. брачниот другар на умрен осигуреник кој по 

смртта на осигуреникот не се здобил со право на 
семејна пензија затоа што не навршил определени 
години на живот, ако во моментот на смртта оси-
гуреникот бил постар од 40 години (жена) односно 
55 години (маж). Ако брачниот другар е помлад од 
40 години односно 55 години го продолжува осигу-
рувањето додека е редовно пријавен к а ј надлеж-
ната самоуправна интересна заедница за вработу-
вање ако во таа заедница се пријавил 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 (жена) 
односно 60 години (маж). Брачниот другар што во 
моментот на разводот бил помлад од 45 години, 
односно 60 години го продолжува осигурувањето 
според овој статут ако к а ј него постои инвалид-
ност од I категорија во смисла на прописите за 
инвалидското осигурување. 

б) Деца 

Член 23 
Децата на осигуреникот и децата кои осигуре-

никот ги зел на издржување осигурени се до на-
вршувањето на 20 годишна возраст, а ако се на 
школување — до крајот на пропишаното редовно 
школување, но најдоцна до наполнување на 26 

годишна возраст. 
Ако децата од став 1 на овој член го преки-

нале редовното школување поради болест, осигуре-
ни се и за времетраењето на таквата болест, а 
ако го продолжат редовното школување се про-
должува осигурувањето и по истекот на опреде-
лените возрасни граници, но најдолго толку колку 
што траел прекинот на школувањето поради бо-
лест. 

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 20 години односно додека се на редовно 
школување во смисла на став 1 и 2 од овој член, 
осигурени се 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 инвалидското 
осигурување по истекот на периодот од став 1—3 
на овој член додека трае таквата неспособност, ако 
осигуреникот ги издржува затоа што немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување. 

Децата кои осигуреникот ги зел на издржува-
ње (член 19) осигурени се, по правило, ако немаат 
родители. Децата кои имаат еден или двајца ро-
дители осигурени се како деца кои осигуреникот 
ги зел на издржување ако родителите поради сво-
.тата здравствена состојба и други околности не се 
способни за стопанисување, односно не се во со-
стојба да се грижат за децата и нивното издржу-
вање, а и децата и нивните родители немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување. 

в) Родители 

Член 24 
Родителите што осигуреникот ги издржува по-

ради тоа што немаат сопствени приходи доволни 
за издржување (член 19) осигурени се: 

1. ако навршиле 65 години живот (маж) однос-
но 55 години (жена), или 

2. ако се помлади, а не се способни за стопани-
сување, а таа неспособност е рамна на инвалид" 
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ност од I категорија во смисла на прописите од ин-
валидското осигурување. 

Родителите се осигурени по одредбите на овој 
статут и по смртта на осигуреникот, ако не можат 
да остварат право на семејна пензија затоа што со 
правото на пензијата на членовите на потесното 
семејство е исцрпен износот на основот за опре-
делување на семејната пензија. 

4. Лица осигурени како земјоделци 

Член 25 
Како земјоделци во смисла на член 1 од овој 

статут се осигурени сите лица што се занимаваат 
со земјоделска дејност како единствено или глав-
но занимање, без оглед на тоа дали имаат приходи 
од друга дејност, ако не се осигурени по друг основ. 

Како земјоделци во смисла на овој статут се 
осигурени и членовите на домаќинствата на лицата 
од став 1 на овој член кои тие ги издржуваат. 

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

Член 26 
Како членови на домаќинството од член 25 

став 3 од овој статут се сметаат лицата наведени 
во член 19, 22, 23 и 24 од овој статут. 

5. Други осигурени лица 

Член 27 
Други осигурени лица во Заедницата се: 
1. лицата кои учествуваат во младински ра-

ботни акции, а кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност; 

2. лицата кои учествуваат во организирани јав -
ни работни акции ако на тие работи работат н а ј -
малку 6 часа дневно; 

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

4. лицата припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита, за време 
на изведувањето 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 со-
вет; 

6. уживателите на инвалиднини по прописите 
на инвалидското осигурување и тоа само за слу-
чај на потреба од лекување во врска со повреда 
или заболување што предизвикале телесно оште-
тување за кое им припаѓа право на инвалиднина. 

Член 28 
Здравствена заштита во случај на несреќа на 

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

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

2. лицата кои учествуваат во организирани јав-
ни работни акции; 

3. лицата кои се наоѓаат на извршување зада-
чи на територијалната одбрана или на цивилната 
заштита; 

4. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука; 
5. лицата кои работат помалку од половината 

од полното работно време; 
6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-

вање или преквалификација , а се упатени од стра-
на на Интересната заедница на вработувањето; 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита; 

8. лицата кои вршат работа или задача по 
основ на договор за дело. 

П. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 29 
На осигурените лица во Заедницата со овој 

статут им се обезбедуваат сите права од здрав-
ствената заштита и здравственото осигурување што 
ги имале на денот на потпишувањето на Самоу-
правната спогодба за основање на Заедницата и 
тоа: 

1. задолжителни видови на здравствена зашти-
та утврдени со закон, во обем утврден со соодвет-
ната програма; 

2. здравствена заштита и други права од здрав-
ственото осигурување утврдени со закон, во случај 
на несреќа при работа и професионални заболу-
вања; 

3. други права од здравствената заштита и 
здравственото осигурување што самостојно ги утвр-
дува Заедницата. 

1. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

а) Задолжителни видови на здравствена заштита 

Член 30 
Во Заедницата осигурените лица ги оствару-

ваат правата од задолжителните видови на здрав-
ствена заштита утврдени со закон, а кои опфа-
ќаат: 

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

б) нега и лекување на оние душевни болни 
што поради природата и состојбата на болеста мо-
жат да го загрозат својот живот и животот на дру-
гите луѓе или да ги оштетат материјалните богат-
ства на околината; 

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

г) целосна здравствена заштита на новороден-
чињата, доенчињата и децата до 20 годишна воз-
раст; 

д) здравствена заштита на школската младина 
и студентите (редовни) до определената старост и 
тоа преку: систематски прегледи и имунизација, 
заштита и лекување на забите, спречување, сузби-
вање и лекување на ревматичната треска и нејзи-
ните последици, протетички и рехабилитациони 
мерки к а ј оштетувањето и аномалиите на видот 
и слухот и к а ј ортопедските аномалии и дефор-
мации; 

ѓ) активност на рано откривање на малигните 
заболувања, шеќерната болест и мускулната дис-
трофија и нивно лекување; 

е) целосна здравствена заштита на осигурени-
ците и осигурените лица над 65 годишна возраст во 
обем на здравственото осигурување на работни-
ците за осигурениците од работничкото осигурува-
ње и во обем на здравственото осигурување на 
земјоделците за осигурениците од земјоделското 
осигурување. 

Член 31 
Обемот на правата и поблиските критериуми за 

спроведување на одделни видови на здравствена 
заштита од претходниот член се утврдуваат со 
програма што ја донесува Собранието на Заедни-
цата. 

б) Здравствена заштита во случај на несреќа при 
работа и заболување од професионални болести 

Член 32 
Во случај на несреќа при работа и заболување 

од професионални болести на осигурениците од 
член 12 став 1 точка 1—4 и член 13, 15, 16 и 28 од 
овој статут, задолжително им се обезбедува пра-
вото на; 
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а) користење на здравствена заштита за спро-
ведување на мерки за откривање и спречување на 
заболувањето од професионални болести и несре-
ќа на работа; 

б) користење на сите видови медицинска по-
мош и ортопедски средства со цел за лекување и 
медицинска рехабилитација од последиците на не-
среќа на работа и заболувањата од професионал-
ни болести заради воспоставување на работната 
способност; 

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

Правата од осигурувањето во случај несреќа 
на работа и заболување од професионални болести 
им се обезбедуваат на осигурениците независно од 
должината на претходното осигурување предвиде-
но со овој статут. 

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

в) Здравствена заштита што самостојно ја утврдува 
Заедницата 

Член 33 
Покрај правата од задолжителните видови на 

здравствената заштита и здравствената заштита во 
случај на несреќа на работа и професионални за-
болувања, осигурените лица од член 12—16, 18, 
22—24 и 27 од овој статут остваруваат и права од 
здравствената заштита што самостојно ја утврду-
ва Заедницата и тоа: 

1. лекарски прегледи и други видови на меди-
цинска помош со цел за следење и проверување на 
здравствената состојба на осигурениците на опре-
делено работно место; 

2. стручни медицински мерки за унапредување 
на здравствената состојба и спречување на забо-
лувањата; 

3. лекарски прегледи, лекување на болните, 
други видови на медицинска помош и медицинска 
рехабилитација, освен лекување со примена на при-
родните фактори во лекувањето; 

4. превентива, нега и лекување на болни заби 
и уста; 

5. лекови, помошен материјал кој служи за 
употреба на лекови и санитетски материјал потре-
бен за лекување; 

6. забнотехничка помош и забнопротетички 
средства; 

7. протези, ортопедски помагала, помошни и са-
нитарни справи. 

Член 34 
Под лекарски прегледи и друга медицинска по-

мош, кои на осигурените лица им се обезбедуваат 
во смисла на став 1 точка 1 од претходниот член, 
се подразбираат и здравствените услуги, кои како 
мерки на превентивна заштита непосредно им се 
укажуваат на осигурените лица на нивно барање 
или врз основа на програмата на Заедницата и 
склучениот договор со здравствените организации 
на здружен труд за укажување на здравствена за -
штита на осигурените лица. 

Под стручни медицински мерки за унапреду-
вање на здравствената состојба во смисла на став 
1 точка 2 од претходниот член се подразбираат 
мерките кои се преземаат врз основа и во рамките 
на утврдената програма на Заедницата, а под струч-
ни медицински мерки за спречување на заболу-
вањата се подразбираат здравствените услуги кои 
на осигурените лица им се пружаат кога се меди-
цински индицирани, или кога се задолжителни спо-
ред посебни прописи. 

Член 35 
Здравствените прегледи на работниците, кои 

врз основа на посебни прописи повремено се спро-
ведуваат, поради непосредна заштита па работни-
ците со оглед на карактерот на работите во оддел-

ни организации односно со оглед на возраста и по-
лот на вработените работници, се обезбедуваат на 
товар на средствата на Заедницата, на начин и во 
обем предвиден со посебна одлука на Заедницата, 
односно склучениот договор меѓу Заедницата и 
здравствената организација на здружениот труд. 

Другите лекарски прегледи и стручно-медицин-
ски мерки од член 33 став 1 точка 1 и 2 од овој 
статут се обезбедуваат на товар на средствата на 
Заедницата или со учество на осигурениците во 
трошоците за преглед само ако е тоа утврдено со 
одлука на Собранието на Заедницата во рамките на 
Програмата за развој на здравствената дејност. 

Како здравствени прегледи во смисла на став 
1 од овој член што се обезбедуваат од средствата на 
Заедницата не се сметаат здравствените прегледи 
што според посебни прописи задолжително се вр-
шат : 

— на вработените во организациите од областа 
на здравството, социјалната заштита, производство-
то и продажбата на животните производи, училиш-
тата и фризерско-берберските дуќани; 

— проверувањето на здравствената состојба на 
работниците кои организацијата ги упатува на ра-
бота во странство, прегледите на работниците кои 
по сопствена иницијатива одат на работа во стран-
ство и другите задолжителни санитарно-хигиенски 
прегледи; 

— прегледите за утврдување на здравствената 
способност за работа на определени работни места 
или за извршување на обврските на организација-
та во врска со прописите на хигиено-техничката 
заштита (преглед на возачите на моторни возила и 
останатите лица вработени во сообраќајните орга-
низации). 

Член 36 
На осигурените лица наведени во членот 33 став 

1 од овој статут им се обезбедуваат лекови, по-
мошен и санитетски материјал на товар средства-
та на Заедницата според утврдената листа на ле-
кови што може да се препишуваат на товар на 
средствата на Заедницата. 

Листата на лекови што можат да се препишу-
ваат на товар на средствата на Заедницата се утвр-
дува со општ акт на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување да утврди ли-
ста на лекови што можат да се препишуваат на 
товар на средствата на Заедницата. 

Член 37 
Користењето на лекови и имунизација, кога 

имунизацијата не е задолжителна, се обезбедува со 
учество на осигурените лица во поднесувањето на 
трошоците, врз основа на општ акт на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување да го утврди 
износот на учеството на осигурените лица во под-
несувањето на трошоците за користење на лекови 
и имунизација што не е задолжителна. 

Член 38 
Осигурените лица наведени во член 33 став 1 

од овој статут имаат право на протетички и ор-
тотички средства, санитарни справи, забно-проте-
тички средства, очни и ушни помагала кои ќе се 
утврдат со посебна одлука на Заедницата. 

Член 39 
Индикациите за користење на протези, забно-

протетички средства, санитарни справи, ортопед-
ски и други помагала, како и времето за кое се 
издаваат ги утврдува Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување со општ 
акт. 

Член 40 
Покрај задолжителните видови на здравствена 

заштита, осигурениците — земјоделци од член 25 
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и 26 од овој статут остваруваат и други права од 
здравствената заштита што самостојно ги утврдува 
Заедницата и тоа: 

1. прегледи и лекувања к а ј лекар од општа 
практика и лекар-специјалист во сите видови на 
амбулантно-поликлиничките здравствени органи-
зации, како и потребни лабораториски испитувања 
во врска со прегледите; 

2. стационарно лекување во стационарни здрав-
ствени организации, вклучувајќи ги и специјализи-
раните стационари, освен стационарите со примена 
на природни фактори за лекување; 

3. прегледи, лекување и вадење на заби во за-
боздравствени организации, вклучувајќи ја и с о -
цијалистичката ортодонција; 

4. право на превоз со кола на итна помош кога 
е тоа неопходно за пренос на болниот од станот 
до најблиската здравствена организација која може 
да му укаже потребна лекарска помош. 

При користењето на правата од здравствената 
заштита од став 1 на овој член осигурениците уче-
ствуваат во трошоците на здравствената заштита 
со свои средства во висина од договорената вред-
ност на здравствените услуги според посебна одлу-
ка на Заедницата. 

Член 41 
Осигурениците и другите осигурени лица здрав-

ствената заштита, по правило, ја користат во 
здравствената работна организација надлежна спо-
ред местото на живеење, освен во итни и меди-
цински оправдани случаи кога е неопходна здрав-
ствена заштита. 

Здравствената заштита во сите други здрав-
ствени работни организации се користи само со 
упат на надлежниот матичен лекар и тоа во н а ј -
блиската здравствена работна организација со која 
Заедницата има склучено договор. 

Ако здравствената заштита е користена на по-
инаков начин одошто е предвидено во претходниот 
став, осигуреникот е должен да ја плати разликата 
која би произлегла над висината на износот кога 
здравствената заштита би се користела во надлеж-
ната здравствена работна организација. 

2. ДРУГИ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

а) Надоместок на личен доход 

Член 42 
Право на надоместок на личниот доход за вре-

ме на привремената спреченост за работа им при-
паѓа на осигурениците под услови утврдени со овој 
статут ако се: 

1. поради болест или несреќа на работа привре-
мено неспособни за работа, односно сместени по-
ради лекување и медицинско испитување во ста-
ционарни здравствени и други специјализирани 
здравствени организации (во натамошниот текст: 
привремено неспособни за работа); 

2. спречени за работа поради одредено лекува-
ње или медицинско испитување што не може да 
се изврши вон редовното работно време на оси-
гуреникот; 

3. упатени на неопходно лекување по прописите 
на воените инвалиди од војната; 

4. изолирани како бактерионосители или пора-
ди појава на заразни заболувања во нивната сре-
дина; 

5. определени да негуваат разболен член на по-
тесното семејство или брачен другар — породилка; 

6. спречени за работа поради бременост и по-
родување; 

7. на работа со скратено работно време заради 
хранење на дете во смисла на соодветните прописи 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд; 

8. определени за придружник на болно лице 
упатено на лекување или лекарски прегледи на 
друго место. 

Член 43 
На осигурениците од членот 12 став 1 точка 

1—4 и 7 и член 13 и 15 од овој статут, им припаѓа 
надоместок на личниот доход за сите случаи од 
член 42 од овој статут. 

Член 44 
Надоместок на личниот доход припаѓа само за 

деновите за кои би припаѓал личен доход или 
надоместок на личен доход во смисла на пропи-
сите за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд. Ако во организацијата на здружениот 
труд во која е вработен осигуреникот е воведена 
петдневна работна недела, надоместокот на личниот 
дозгод се исплатува само за работните денови во 
неделата, а се пресметува како просечен дневен 
надоместок. 

На осигурениците, к а ј кои спреченоста за ра-
бота настапи додека се наоѓаат на неплатено от-
суство, им припаѓа надоместок на личниот доход 
само по истекот на неплатеното отсуство, ако во 
тоа време се уште постои спреченост за работа. 

Член 45 
На осигурениците од член 12 став 1--4 и 7 и 

член 13 и 15 од овој статут правото на надоместок 
на личниот доход во случаите предвидени во член 
43 од овој статут им припаѓа од првиот ден на 
спреченоста за работа па се додека таа спреченост 
трае, ако со закон или овој статут не е поинаку 
определено. 

На осигурениците од член 16 од овој статут 
надоместок на личниот доход им припаѓа од 31-от 
ден на непрекинатото траење на привремената не-
способност за работа. 

Член 46 
Привремената неспособност за работа трае се 

додека надлежниот лекар односно лекарската ко-
мисија не утврди дека е воспоставена работна спо-
собност, а во секој случај престанува од денот на 
правосилноста на решението со кое е утврдено по-
стоење на инвалидност. 

На осигурениците к а ј кои врз основа на наод, 
оценка и мислење на првостепената инвалидска 
комисија е утврдено постоење на инвалидност, на-
доместокот на личниот доход се исплатува се до 
правосилноста на решението за утврдување на ин-
валидноста. 

Член 47 
Ако привремената неспособност за работа од 

иста болест или повреда на работа трае 12 месеци 
непрекинато или 18 месеци со прекини во перио-
дот од 24 месеци, или 18 месеци во случај на забо-
лување од малигни заболувања и ТБЦ, а осигуре-
никот е на лекување и под контрола на АТД, ле-
карот е должен да го упати осигуреникот на ин-
валидска комисија заради оценка на постоење на 
инвалидност во смисла на прописите од инвалид-
ското осигурување. 

По исклучок на малигни заболувања, ТБЦ и 
тешки повреди, врз основа на оценката и мислење-
то на лекарската комисија, може да се одложи упа-
тувањето на осигуреникот на инвалидска комисија 
и преку рокот утврден со претходниот став, а н а ј -
долго до 24 месеци на непрекинатата спреченост 
за работа. 

Член 48 
На предлог на лекар-поединец, лекарската ко-

мисија во текот на лекувањето на осигуреникот кој 
прима надоместок на личниот доход може да од-
реди осигуреникот за определено време да работи 
со скратено работно време на своето работно мес-
то, доколку утврди дека неговата здравствена со-
стојба е подобра и дека работата би била корисна 
за воспоставување на полна работна способност. 

Скратеното работно време може да изнесува 
најмалку 1/2 од полното работно време, а работата 
со скратено работно време може да трае најмногу 
до една година, 
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Член 49 
На осигуреникот кој поради одредено лекување 

или медицинско испитување (член 42 став 1 точка 2 
од овој статут) бил спречен да работи извесно вре-
ме во текот на работниот ден, му припаѓа надо-
месток на личниот доход сразмерно на делот на 
времето поминато вон работа и работното време со 
кое осигуреникот е вработен. 

На осигуреникот кој во текот на работното вре-
ме побара лекарска помош која може да ја користи 
и вон работното време, не му припаѓа надоместок 
место личен доход, освен ако лекарот потврди дека 
барањето на таква помош во текот па работното 
време било оправдано. 

Член 50 
Надоместокот на личниот доход за време на 

спреченоста за работа поради нега на болен член 
на потесното семејство (член 42 став 1 точка 5) 
припаѓа под услови: 

1. заболениот член на потесното семејство да 
има право на здравствена заштита; 

2. избраниот лекар да утврди потреба и одреди 
негување на заболениот член на потесното семеј-
ство ; 

3. заболениот член на потесното семејство да 
живее во заедничко домаќинство со осигуреникот; 

4. осигуреникот да нема други членови на дома-
ќинството кои би можеле да го негуваат заболениот 
член на потесното семејство постар од 7 години; 

5. заболениот член на потесното семејство да 
не можел да биде сместен во стационарна здрав-
ствена организација или по мислењето на лекарот 
или лекарската комисија соодветно лекување да 
може да се спроведе во станот на заболениот. 

Член 51 
Надоместокот на личниот доход за време на 

спреченост за работа поради нега на болен член на 
потесното семејство под условите утврдени во прет-
ходниот член припаѓа: 

1. за дете помало од 1 година, за цело време на 
спреченоста за работа; 

2. за другите членови на потесното семејство 
постари од 1 година и помлади од 15 години, н а ј -
долго до 15 дена; 

3. за членовите на семејството постари од 15 
години, како и во случај на нега на брачен другар 
— породи л ка, најдолго до 7 дена. 

По претходна оценка на лекарската комисија 
надоместокот на личниот доход за време на спре-
ченоста за работа поради нега на болен член на 
потесното семејство припаѓа и преку роковите ут-
врдени во претходниот став, и тоа: 

1. за нега на член на потесното семејство по-
стар од 1 година а помлад од 15 години, преку 15 
дена, а најдолго до 60 дена без прекин; 

2. за нега на член на потесното семејство по-
стар од 15 години, преку 7 дена, а најмногу до 30 
дена без прекин; 

3. за нега на брачен другар-породилка, преку 7 
дена, а најмногу до 15 дена. 

Член 52 
На осигуреник кој непосредно пред да му пре-

стане својството на работник во здружениот труд 
или друго својство по основ на кое е осигурен, ако 
го исполнувал условот на претходното осигурување 
(член 99) му припаѓа право на надоместок на лич-
ниот доход по овој статут, ако привремената неспо-
собност за работа настапила во рок од 30 дена од 
денот на престанокот на тоа својство. 

Член 53 
На осигуреникот не му припаѓа односно ќе му 

се сопре исплатата на надоместокот на личниот до-
ход за време на привремената спреченост за ра-
бота: 

1. ако свесно ја предизвикал неспособноста за 
работа; 

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

3. ако без оправдани причини не се јави на 
определен лекарски односно комисиски преглед на 
кој бил упатен односно повикан или не се подло-
ж и на одредено лекување, освен ако за такво ле-
кување не е потребна согласност по посебни про-
писи; 

4. ако за време на боледувањето врши занает-
чиска или друга стопанска дејност; 

5. ако без одобрение на лекарот што го лечи, 
односно лекарската комисија кога боледувањето 
трае подолго од 30 дена, го промени местото на 
престојувањето. 

На осигуреникот не му припаѓа надоместок на 
личниот доход од денот кога се утврдени околнос-
тите наведени во став 1 на овој член па се додека 
траат тие околности односно додека траат последи-
ците кои настапиле поради тие околности. 

Член 54 
Кога се утврди дека постојат околности од чле-

нот 53 став 1 точка 2, 4 и 5 од овој статут органи-
зацијата односно Стручната служба која врши ис-
плата на надоместокот на личниот доход ќе ја за-
пре исплатата на надоместокот. 

Се смета дека во смисла на член 53 став 1 точ-
ка 2 и 4 од овој статут постои намерно спречување 
на оздравувањето односно оспособувањето за рабо-
та или вршење на занаетчиска или друга стопан-
ска дејност, кога се утврди дека осигуреникот на 
кој лекар-поединец му одобрил боледување со цел 
за лекување, работи на друго место или во сво-
ето домаќинство за друг или ист исплатувач на 
личен доход или работи на свој или друг земјо-
делски имот или кога се утврди дека на друг на-
чин спротивен со упатствата на лекарот го спре-
чува своето оздравување и оспособување за работа. 

Запирање на исплатата на надоместокот на 
личниот доход се врши врз основа на сознание и 
утврдување на постоењето на околностите од чле-
нот 53 од овој статут од овластеното лице на Струч-
ната служба на Заедницата за вршење контрола од-
носно овластен орган на организацијата на здру-
жениот труд на чиј товар се исплатува надомес-
токот или врз основа на мислењето на лекарот-
поединец кој дал оценка на работната способност 
на осигуреникот. 

Член 55 
Контрола на користењето на боледувањето вр-

ши Стручната служба на Заедницата односно овла-
стен орган во организацијата на здружениот труд. 

Стручната служба на Заедницата врши кон-
трола на користењето на боледувањето во случаите 
односно за времето за кое надоместокот на лич-
ниот доход се обезбедува на товар средствата на 
Заедницата. Стручната служба на Заедницата мо-
ж е да врши контрола на користењето на боледува-
њето по барање и претходна спогодба со организа-
циите на здружениот труд и за времето за кое на-
доместокот на личниот доход се обезбедува на то-
вар на нивните средства. 

Член 56 
Кога овластеното лице во вршењето на кон-

тролата (член 55) утврди постоење на фактите од 
членот 53 став 1 точка 2, 4 и 5 од овој статут, ќе 
издаде наредба за запирање на исплатата на надо-
местокот на личниот доход. 

Наредбата од став 1 на овој член овластеното 
лице ја издава писмено во 2 примероци од кои 
еден се врачува на осигуреникот, а еден на Струч-
ната служба на Заедницата односно организацијата 
на здружениот труд како исплатувач на надомес-
токот на личниот доход. Кон наредбата се при-
лага извештајот на овластеното лице. 

Наредбата за запирање на исплатата на надо-
местокот на личниот доход е извршна. 
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Член 57 
Осигуреникот на кој со наредба му е запрена 

исплатата на надоместокот на личниот доход мо-
ж е во рок од 3 дена од денот на приемот на на-
редбата да бара од Стручната служба на Заедни-
цата односно од организацијата на здружениот 
труд со решение да ја воспостави запрената испла-
та на надоместокот на личниот доход. Овластено-
то лице кое ја издало наредбата е должно такво-
то барање, ако е поднесено при издавање на на-
редбата, да го достави на Стручната служба на 
Заедницата, односно организацијата на здружениот 
труд заедно со својот извештај и наредбата за за -
пирање на исплатата на надоместокот на личниот 
доход. 

Решението по барањето од претходниот став се 
донесува по прибавено мислење на лекарот-поеди-
нец кој ја дал оценката за работната способност на 
осигуреникот, односно за прибавеното мислење на 
лекарската комисија. 

Член 58 
Основот за надоместок на личниот доход (во 

натамошниот текст: основ за надоместок) го сочи-
нува просекот на личниот доход што го остварил 
работникот во претходната година пред годината 
во која настапил случајот поради кој се остварува 
правото на надоместок на личниот доход. 

Личниот доход што се зема за утврдување на 
основот за надоместок на личниот доход го сочину-
ваат личниот доход и другите примања на оси-
гуреникот кои според посебни прописи служат за 
утврдување на пензискиот основ. 

Основот за надоместок не може да биде пого-
лем од пензискиот основ утврден со посебни про-
писи. 

Член 59 
Основот за надоместок се утврдува врз основа 

на просечниот износ на личниот доход на осигу-
реникот (по час, дневно или месечно) што го при-
мал во претходната година и чиј износ конечно е 
утврден со расподелбата на личниот доход по за -
вршната сметка на организацијата во која е вра-
ботен. 

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

На осигурениците на кои основот на надоместо-
кот им се утврдува по став 1 и 2 од овој член, во 
случаите на спреченост за работа што ќе настапат 
од почетокот на годината до донесувањето на за -
вршната сметка за претходната година, им се испла-
тува, до утврдување на основот на надоместокот, 
аконтација на надоместокот на личниот доход. За 
утврдување на износот на оваа аконтација како ос-
нов за надоместок се зема просечниот износ на 
аконтацијата на личниот доход примен во претход-
ната 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 н а ј -
малку 3 цели календарски месеци. Ако осигурени-
кот во претходната година примил личен доход 
за помалку од 3 цели календарски месеци или 
воопшто не примил личен доход, како основ за 
надоместок се зема просечниот износ на месечната 
аконтација на личниот доход што ја примил осигу-
реникот во тековната година во која настапила 
спреченоста за работа. Ако осигуреникот не примил 
во тековната година аконтација на личниот доход 
ниту за еден полн календарски месец, како основ 
за надоместок се зема просечниот износ на приме-

ната аконтација на личниот доход пресметана по 
час во тековната година до настапувањето на спре-
ченоста за работа. 

Член 60 
На осигуреник вработен к а ј приватен работо-

давец основот за надоместок се утврдува во соглас-
ност со одредбите на став 1—4 од претходниот член, 
со тоа што како основ за надоместок се зема нето 
износот на личниот доход на кој се плаќа придо-
нес за здравствено осигурување. 

Член 61 
Основот на надоместокот на лицата што вршат 

самостојна професионална дејност го сочинува ос-
новицата на придонесот на здравственото осигуру-
вање што на осигуреникот му е утврдена за прет-
ходната година, но најмногу до највисокиот износ 
на личниот доход на подрачјето на општината ут-
врден за односната година. 

Ако осигуреникот од став 1 на овој член за-
почнал да се занимава со самостојна професионал-
на дејност во тековната година, основот на надо-
местокот се утврдува од основицата на придонесот 
што ќе му се утврди во тековната година. До ут-
врдувањето на таквата основица на осигуреникот 
ќе му се исплатува аконтација на надоместокот 
според основицата предвидена како најниска осно-
вица за придонес за здравствено осигурување. 

Член 62 
Ако осигуреникот на кој основот на надоместо-

кот му е утврден во смисла на членот 59 од овој 
статут, се наоѓа на боледување подолго од една 
година, а во меѓувреме општиот просек на личните 
доходи во организацијата во која е вработен се 
зголеми, ќе му се преутврди основот за надоместок 
во соодветен поголем износ кој одговара на про-
центот на зголемениот просек на личниот доход 
утврден со завршната сметка за претходната го-
дина во однос на годината од која е утврден ос-
новот на надоместокот. 

На осигурениците вработени к а ј приватните 
работодавци, а кои се на боледување подолго од 
една година, основот на надоместокот им се зго-
лемува со процентот на порастот на просечните 
лични доходи во СРМ во однос на претходната 
година. 

На осигурениците што вршат самостојна про-
фесионална дејност, а кои се на боледување подол-
го од една година им се преутврдува основот на на-
доместокот доколку е изменета основицата за пла-
ќање на придонесот за здравствено осигурување. 

Член 63 
Зголемување на основот за надоместок од прет-

ходниот член го врши Стручната служба на З а -
едницата по службена должност, врз основа на 
прибавените докази за исполнување на пропиша-
ните услови. 

Член 64 
Правото на надоместок на личниот доход во 

случаите и под условите утврдени со овој статут 
осигурениците го остваруваат: 

1. во организациите во кои се вработени на то-
вар на нивните средства и тоа: 

а) за првите 30 календарски дена на привреме-
ната спреченост за работа, доколку за одделни слу-
чаи на спреченост со овој статут не е поинаку опре-
делено, 

б) во случаите од член 51 став 2 точка 1 од 
овој статут од 16-от ден на привремената спрече-
ност за работа; 

2. во Заедницата на товар на нејзините сред-
ства и тоа: 

а) од 31-от ден на привремената спреченост за 
работа, 
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б) од првиот ден на отсуството поради бреме-
ност и породување и за сето времетраење на тоа 
отсуство што како најмало е утврдено со закон, 

в) за време на спреченоста за работа поради 
нега на болно дете и тоа: 

— за дете помало од 1 година — за сето време 
на спреченоста, 

— за дете постаро од 1 година, а помало од 3 
години — од првиот до 15-от ден на спреченоста, 

г) од првиот ден на работа со скратено работ-
но време па се додека таквата работа трае во слу-
чаите од член 42 став 1 точка 7 и член 48 од 
овој статут и тоа за времето поминато вон работа 
и во износ кој одговара на времето поминато вон 
работа во однос на полното работно време, 

д) од првиот ден на спреченоста за работа во 
случаите од член 42 став 1 точка 8 од овој статут. 

Износ на надоместокот 

Член 65 
Надоместокот на личниот доход што во случаи-

те на спреченост за работа утврдени со овој ста-
тут се остваруваат на товар на средствата на Заед-
ницата, изнесува: 

а) на осигурениците кои ги исполнуваат усло-
вите на претходното осигурување: 

1. 80% од основот за надоместок почнувајќи од 
31-от ден до 60-от ден на спреченоста за работа; 

2. 90% од основот за надоместок почнувајќи од 
61-от ден на спреченоста за работа па се додека 
трае таквата спреченост; 

б) на осигурениците кои не го исполнуваат ус-
ловот на претходното осигурување: 

1. 70% од основот за надоместок почнувајќи од 
31-от до 60-от ден на спреченоста за работа; 

2. 80% од основот за надоместок од 61-от ден 
на спреченоста за работа па се додека трае так-
вата спреченост; 

в) за случаите на спреченост за работа поради 
нега на болно дете: 

1. 80% од основот за надоместок за првите 60 
дена за дете до 1 година; 

2. 90% од основот за надоместок почнувајќи од 
61-от ден па до крајот на спреченоста за работа за 
дете до 1 година, и 

3. 70% од основот за надоместок за првите 15 
дена од спреченоста за работа за дете постаро од 
една, а помладо од 3 години. 

Член 66 
Во случаите на спреченост за работа за првите 

30 дена, кога надоместокот на личниот доход се 
остварува на товар на средствата на приватниот 
работодавец, висината на надоместокот изнесува: 

1. 80% од основот за надоместок на осигурени-
ците кои го исполнуваат условот на претходното 
осигурување; 

2. 70% од основот за надоместок на осигурени-
ците кои не го исполнуваат условот на претходното 
осигурување. 

Член 67 
Надоместокот на личниот доход се исплатува во 

висина од 100% од основот за надоместок: 
1. за време на привремената спреченост за ра-

бота предизвикана со несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

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

Член 68 
Надоместокот на личниот доход утврден со овој 

статут не може да биде помал од минималниот ли-
чен доход утврден со посебен пропис. 

Член 69 
На осигуреник кој по овој статут остварува пра-

во на надоместок на личниот доход, за време на 
лекување во стационарна здравствена организација 

или друга специјализирана здравствена организа-
ција во која има обезбедено сместување и исхра-
на, му се намалува износот на надоместокот на лич-
ниот доход и тоа: 

1. 20% ако нема членови на семејството кои по 
овој статут се осигурени како членови на семејст-
вото на осигуреникот; 

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

Надоместокот на личниот доход намален според 
став 1 од овој член не може да биде помал од ми-
нималниот личен доход утврден со посебен пропис. 

Одредбите од став 1 и 2 од овој член се одне-
суваат и на осигурениците кои за врерле на извр-
шувањето на мерките за безбедност се сместени во 
установа за чување и лекување. 

Член 70 
На осигурениците кои за време на привреме-

ната неспособност за работа работат со скратено 
работно време (член 48) им припаѓа дел од надо-
местокот на личниот доход во износ сразмерен на 
времето поминато вон работа во однос на пол-
ното работно време. 

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

Член 71 
На осигуреникот отстранет од организацијата 

во која е вработен во случаи предвидени со закон, 
или ставен во притвор или истражен затвор, му се 
исплатува 1/3 од надоместокот на личниот доход, 
односно 1/2 ако има членови на семејството кои ги 
издржува. 

На осигуреникот од став 1 на овој член кој врз 
основа на правосилна одлука донесена во постап-
ката за утврдување на повреда на работната обврс-
ка се врати во организацијата, односно кој биде 
пуштен од притвор или истражен затвор затоа што 
постапката против него со правосилна одлука е 
сопрена, или затоа што со правосилна одлука е 
ослободен од обвинението или обвинението е од-
биено, но не поради ненадлежност на судот, ќе се 
исплати запрениот дел на надоместокот на лич-
ниот доход. 

На осигуреникот кој за време на спреченоста за 
работа стапи на издржување на казна затвор или 
строг затвор му се запира исплатата на надоместо-
кот на личниот доход со денот на отпочнувањето 
на издржувањето на казната. 

Член 72 
На осигуреникот кој во рок од 30 дена од де-

нот на заклучувањето на боледувањето стане пов-
торно привремено неспособен за работа од иста 
болест, повторното боледување му се смета како 
продолжение на поранешното боледување како по 
однос на основот и висината на надоместокот на 
личниот доход, така и по однос на обврските на 
Заедницата за исплата на тој надоместок . 

Посебни одредби за надоместок 

Член 73 
На осигурениците на кои со посебни прописи 

им е обезбедено бесплатно користење на здрав-
ствената заштита во случаите кога им припаѓа 
надоместок на личниот доход по овој статут, осно-
вот и висината на надоместокот се утврдуваат спо-
ред тие прописи. 

Средствата за покривање на разликата меѓу из-
носот на надоместокот на личниот доход што им 
припаѓа на осигурениците по овој статут и изно-
сот на надоместокот остварен по посебни прописи, 
Заедницата ги обезбедува од средствата наменети 
според посебните прописи за заштита на лица од 
став 1 на овој член. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 25 мај 1977 
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Воените инвалиди кои имаат својство на оси-
гуреници по овој статут ги имаат сите права утвр-
дени со Статутот и другите општи акти на Заед-
ницата освен: правата на протези, ортопедски и 
други помагала, помошни и санитарни справи, ле-
чење во природни лечилишта и лечење во странст-
во, кои ги користат по прописите за воените инва-
лиди и на товар на посебни средства. 

Член 74 
На осигуреник на работа ка ј југословенските ор-

ганизации во странство или во домаќинствата на тие 
осигуреници односно осигурениците вработени во 
меѓународните организации (член 12 став 1 точка 
1). како и осигурениците упатени во странство по-
ради вршење на определени работи или задачи или 
поради стручно усовршување, им припаѓа за вре-
ме на спреченоста за работа личниот доход однос-
но дневницата или стипендијата додека се нао-
ѓаат во странство, односно надоместок на личен до-
ход додека се наоѓаат на територијата на СФРЈ. 

Исплатата на личниот доход, дневницата од-
носно стипендијата ја вршат на товар на своите 
средства организацијата или работодавецот ка ј кој 
осигуреникот од став 1 на овој член е вработен 
односно од кој прима стипендија. По исклучок, на 
осигуреникот вработен во својство на куќна по-
мошничка личниот доход за првиот месец го испла-
тува работодавецот од своите средства, а после тоа 
исплатата се врши на товар на средствата на За-
едницата. Надоместокот на личниот доход на оси-
гурениците од став 1 на овој член додека се нао-
ѓаат на територијата на СФРЈ се исплатува на то-
вар на средствата на Заедницата. 

На осигурениците кои се на работа во стран-
ство врз основа на меѓународна спогодба (член 17 
став 1 точка 1) им припаѓа надоместок на лич-
ниот доход додека се наоѓаат во странство на то-
вар на средствата на Заедницата, ако за тоа време 
со спогодбата не им е обезбеден надоместок од 
странскиот работодавец. 

На осигурениците кои стапиле на работа во 
странство врз основа на меѓународна спогодба ка ј 
странски работодавец, а кои се осигурени по овој 
статут во смисла на член 17 став 1 точка 2 од Ста-
тутот, им припаѓа за време на спреченоста за ра-
бота надоместок на личниот доход на товар на 
средствата на Заедницата, само додека се наоѓаат 
во Југославија. 

На осигурениците од став 1 до 4 од овој член, 
кога им припаѓа надоместок на личниот доход, ос-
новот за надоместокот го чини износот на основи-
цата која служи за пресметување и плаќање на 
придонесот за здравственото осигурување на под-
рачјето на Заедницата. 

Надоместок во случај на бременост и породување 

Член 75 
На осигуреник — жена од член 12 став 1—4, 

член 13, 15 и 16 од овој статут и припаѓа надомес-
ток на личниот доход за време на отсуство поради 
бременост и породување во траење што како на ј -
мало е утврдено со закон. 

Надоместокот на личниот доход за време на 
отсуство поради бременост и породување изнесува 
100% од основот за надоместок утврден според член 
58—61 од овој статут, без оглед на траењето на 
претходното осигурување. 

Надоместокот на личниот доход од став 2 на 
овој член и припаѓа на осигуреник — жена за сето 
времетраење на отсуството поради бременост и по-
родување и не се намалува во смисла на член 68 
од овој статут за времето додека се наоѓа во здрав-
ствена организација на здружениот труд во која 
има сместување и исхрана. 

Член 76 
Во случај на мртвородено дете или ако детето 

умре пред истекот на породилното отсуство, оси-
гуреникот-жена има право на користење на от-

суство поради бременост и породување во траење 
што според мислење на лекарот е потребно за да 
се закрепне од породувањето и психичката сос-
тојба предизвикана од загубата на детето, но не 
подолго од времето утврдено со прописите за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд. 

Во случај на предвремено породување надомес-
токот на личниот доход после породувањето не 
може да се исплатува за време подолго од време-
то утврдено со прописите за меѓусебните односи на 
работниците во здружениот труд. 

Член 77 
На осигуреник-жена и припаѓа надоместок на 

личниот доход за време на отсуство од работа по-
ради бременост и породување и по престанокот 
на својството на работник во здружениот труд од-
носно друга дејност, ако почетокот на спреченос-
та за работа поради бременост и породување нас-
тапи: 

1. пред истекот на времето за кое според оп-
штиот акт на организацијата работникот е должен 
односно има право да остане на работа по сооп-
штувањето на својата намера да истапи од органи-
зацијата, односно по одлуката за престанок на ра-
бота на работникот во работната организација; 

2. во рок од 30 дена од денот на престанокот 
на својството на работник во здружениот труд од-
носно друга дејност, ако во тој рок се пријави на 
надлежната самоуправна интересна заедница за 
вработување. 

Член 78 
На осигуреник-жена и припаѓа надоместок на 

личниот доход за време на бременост и породува-
ње во случаите и под условите предвидени во член 
74 од овој статут. Надоместокот на личниот доход 
се исплатува на товар на средствата на Заедницата 
доколку се исполнети условите од член 74 по однос 
на местото на престојувањето. 

Член 79 
На осигуреник-жена која по истекот на отсуст-

вото поради бременост и породување работи со 
скратено работно време во смисла на прописите за 
меѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд и припаѓа за времето поминато вон работа дел 
од надоместокот од личниот доход во износ кој од-
10вара на времето поминато вон од работата во 
однос на полното работно време. 

На осигуреник-жена која во периодот од став 
1 на овој член стане привремено спречена за ра-
бота (член 42 точка 1—6 и 8) и припаѓа, додека 
трае таа спреченост, покрај надоместокот од став 
1 на овој член и надоместок на личниот доход за 
случај на привремена спреченост која одговара на 
скратеното работно време. 

На осигуреник-жена и припаѓа надоместок на 
личниот доход од став 1 на овој член за време на 
користење на годишен одмор во текот на периодот 
во кој работи со скратено работно време. 

Член 80 
Одредбите на овој статут кои се однесуваат на 

правата на надоместокот на личниот доход за вре-
ме на работа со скратено работно време заради 
хранење на дете, не се применуваат на осигурени-
ците-жени кои вршат самостојна професионална 
дејност (член 16). 

б) Надоместок на патни трошоци 

Член 81 
Осигурените лица, освен лицата од член 25 и 26 

од овој статут имаат право на надоместок на патни 
трошоци кога: 

1. од здравствената организација на здружен 
труд, лекар-поединец или лекарска комисија се 
упатени или повикани во местото вон нивното мес-
то на живеење заради користење на правата од 
здравствена заштита. 
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Член 82 
Надоместокот на патните трошоци што им при-

паѓа на осигурените лица по одредбите на овој 
статут опфаќа: 

1. надоместок на трошоците за превоз; 
2. надоместок на трошоците за исхрана и смес-

тување за време на патувањето и престојот во дру-
го место. 

Член 83 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување за време на патувањето и прес-
тојот во друго место вон подрачјето на Заедни-
цата, се утврдува со општ акт на Заедницата: 

Член 84 
Надоместокот на трошоците за превоз се приз-

нава во висина на трошоците за патување по н а ј -
кратката релација и по основната тарифа на ре-
довните средства за превоз во јавниот сообраќај. 

Во зависност од здравствената состојба на оси-
гуреното лице, должината на патувањето и други-
те ОКОЛНОСТИ, лекарот може да одреди и поинаков 
начин на превоз. 

Превоз со кола за итна помош може да се 
одобри само во случај кога превозот со други пре-

" возни средства не е возможен со оглед на итноста 
на случајот и здравствената состојба на осигуре-
никот. 

Член 85 
Осигуреното лице има право на надоместок на 

трошоците за превоз и кога превозот е извршен 
поради прием, испраќање или преместување од 
една во друга организација на здружен труд, со 
констатација на лекарот или здравствената орга-
низација на здружениот труд дека превозот на оси-
гуреникот е медицински индициран. 

Одредбата од став 1 на овој член се применува 
и кога осигуреното лице на кое здравствената заш-
тита се обезбедува во странство во смисла на член 
19—21 од овој статут, се превезува од странство, со 
тоа што мислење за потребата од таков превоз дава 
лекарска комисија или установа во која осигурено-
то лице се лекува. 

Член 86 
Надоместок на патните трошоци му припаѓа на 

придружникот на осигуреното лице ако по оценка 
на лекарот-поединец, лекарската комисија или 
здравствената организација на здружениот труд се 
утврди дека на осигуреното лице упатено на ле-
кување или лекарски преглед во друго место му 
е потребен придружник за време на патувањето и 
престојот. 

Ако на лекување или лекарски преглед се упа-
тува во друго место дете на осигуреникот или дете 
кое осигуреникот го зел на издржување, се смета 
дека придружник е потребен ако детето е помладо 
од 15 години, доколку не е обезбеден стручен прид-
ружник. 

в) Помош за спрема на новородено дете 

Член 87 
На осигурениците од член 12—16 од овој ста-

тут им припаѓа право на помош за спрема на ново-
родено дете и тоа: 

1. на осигуреник — жена; 
2. на осигуреник — маж во случај на породу-

вање на неговата брачна другарка која е осигурена 
како член на неговото семејство; 

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

Помош за спрема на новородено дете припаѓа и 
во случај на породување на член на семејството — 
жена на која и се обезбедува здравствена заштита 
додека лицето по кое има право на таа заштита се 
наоѓа на отслужување на воениот рок. 

Помош за спрема на новородено дете припа-
ѓа и: 

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

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

3. за усвоено дете до 1 година на живот. 
Собранието на Заедницата со посебна одлука ја 

утврдува висината за помошта на новородено дете. 

г) Примања во случај на смрт на осигурени лица 

Член 88 

На осигурените лица од член 12—16 од овој 
статут во случај на смрт на член на семејството им 
припаѓа надоместок на трошоците за закоп, а на 
членовите на семејството во случај на смрт на 
осигуреникот, надоместок на трошоците за закоп и 
посмртна помош. 

Член 89 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа на 
секој кој ќе изврши закоп на умрено осигурено 
лице. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на осигуреникот или член на се-
мејството на осигуреникот, ако смртта настапила 
во рок од 30 дена од денот на престанокот на свој-
ството на работник во здружениот труд или друга 
дејност, односно по престанокот на својството оси-
гуреник. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на член на семејството на кој 
здравствената заштита се обезбедува додека оси-
гуреникот се наоѓа на отслужување на воениот рок. 

Член 90 

Висината на надоместокот на трошоците за за-
коп ја утврдува Собранието на Заедницата со од-
лука во зависност од возраста на осигуреното лице 
и движењето на трошоците во врска со погребот. 

Надоместокот на погребните трошоци за оси-
гуреното лице умрено и закопано надвор од мес-
тото на постојаното живеење, се определува и ис-
платува во висина на надоместокот определен спо-
ред местото на закопот, ако тоа за корисникот е 
поповолно. 

Надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рено лице умрено за време на престој во странство 
се определува во височина на неопходно потреб-
ните трошоци за закоп во земјата во која осигуре-
ното лице умрело. 

Височината на неопходните трошоци за закоп 
од претходниот став ја оценува Стручната служба 
на Заедницата, земајќи го предвид прибавеното 
мислење за тоа од дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на С Ф Р Ј во таа земја. 

Член 91 

Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-
вите на неговото семејство кои се здравствено оси-
гурени според овој статут им припаѓа посмртна по-
мош во височина на едномесечен износ на основот 
на надоместокот на личниот доход, односно едно-
месечната последна пензија, материјалното обезбе-
дување или привремениот надоместок при што се 
зема предвид и заштитниот додаток што се испла-
тува со пензијата, како и додатокот на инвалид-
носта што се исплатува со инвалидската пензија по 
прописите на пензиското и инвалидското осигуру-
вање. 



25 мај 1977 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ Бр. 21 - Стр. 413 

III. ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 
ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ДРУГИТЕ 
ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 92 
Осигурените лица ги остваруваат правата од 

здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување на начин и под услови пред-
видени со закон, овој статут и другите самоуправ-
ни општи акти на Заедницата и договорот што го 
склучува Заедницата со здравствените организации 
на здружениот труд за укажување на здравствена 
заштита на осигурените лица. 

1. Стекнување и користење на правата 

Член 93 
Правата од здравствената заштита и другите пра-

ва од здравственото осигурување може да ги оства-
ри лице со утврдено својство на осигурено лице. 

Својството на осигурено лице го утврдува 
Стручната служба на Заедницата врз основа на 
пријавата за осигурување што ја поднесува орга-
низацијата, приватниот работодавец, односно ста-
решината на домаќинството, во рок утврден со по-
себни прописи. 

Осигурениците од член 16 од овој статут подне-
суваат пријава сами за себе. 

Утврдувањето на својството на осигурено лице 
се потврдува со издавање на исправа за здравстве-
но осигурување (здравствена легитимација) во фор-
ма и содржина пропишана со одделен пропис. 

Член 94 
Ако организацијата, приватниот работодавец, 

односно старешината на домаќинството не подне-
сат пријава за осигурување, заинтересираното ли-
це може да поднесе барање до Стручната служба 
на Заедницата со решение да му го утврди својст-
вото на осигурено лице. 

Ако Заедницата не му утврди својство на оси-
гурено лице на лицето за кое е поднесена пријава-
та за осигурување или тоа својство ќе му го утврди 
по некој друг основ, донесува за тоа решение кое 
го доставува на заинтересираното лице и на подно-
сителот на пријавата. 

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

Член 95 
Во рамките на Заедницата се води евиденција 

на осигурениците според одделни прописи. 
Заедницата за свои потреби може да пропишу-

ва и води и друга евиденција на осигурениците. 

Член 96 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување на осигуре-
ниците им се обезбедуваат од денот на стекнува-
њето на својството осигуреник, па до истекот на 30 
дена по престанокот на тоа својство, ако за одделни 
случаи не се бара услов осигуреникот да бил опре-
делено време здравствено осигурен по овој статут 
(претходно осигурување). 

Член 97 
Како ден на стекнување на својство осигуреник 

за остварување на правата од здравствена заш-
тита и другите права од здравственото осигурување 
се смета и денот на поаѓањето на пат поради ста-
пување на работа односно должност. 

На осигуреникот к а ј кого поради болест или 
несреќа настапила привремена неспособност за ра-
бота за времетраењето на осигурувањето се про-
должува лекувањето по престанокот на осигурува-
њето додека трае спреченоста за работа поради бо-
лест односно несреќа. 

На осигуреникот кој се пријавува во Самоуп-
равната интересна заедница за вработување ако ја 
одбие работата која му е понудена, а која одговара 
на неговата стручна квалификација и физичка 
способност, му престанува правото на здравствена 
заштита со денот на правосилноста на решението 
за упатување на понудената работа. 

Член 98 
Здравствената заштита се обезбедува по овој 

статут и за време на извршувањето на мерките на 
безбедност со упатување на осигуреното лице во 
установата за чување и лекување и тоа се додека 
таквото лице има својство на осигурено лице по 
овој статут. 

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

Член 99 
За остварување на право условено со претходно 

осигурување, ако со овој статут не е поинаку опре-
делено, потребно е осигуреникот да бил здравстве-
но осигурен најмалку 9 месеци без прекин или 18 
месеци со прекин во последните 2 години. 

Во време на претходно осигурување се сметаат 
периодите навршени пред настапувањето на опре-
делени околности односно случаи врз основа на 
кои се здобиваат определени права и тоа во свој-
ство на осигуреник од член 12—16 од овој статут. 

Член 100 
Временските периоди кои осигурениците ги по-

минале во здружен труд во една или повеќе орга-
низации со вкупно работно време пократко од пол-
ното работно време, се пресметуваат така, што 
вкупниот број на часови на таквата работа во оп-
ределени периоди се пресметува на полно работно 
време. 

На корисниците на правата на професионал-
ната рехабилитација и вработување според пропи-
сите за инвалидско осигурување и осигурениците^ 
жени кои поради хранење и нега на дете работат 
со скратено работно време, работата со скратеното 
работно време им се изедначува со работа со пол-
но работно време. 

Член 101 
При утврдувањето дали постои непрекинато 

осигурување ќе се смета дека осигурувањето не е 
прекинато во случај на преминување од една во 
друга организација, ако до новото стекнување на 
својството на работник во здружениот труд не по-
минало повеќе од 30 дена, односно ако осигурени-
кот во тој рок се призавил на надлежната самоуп-
равна заедница на вработувањето. 

Член 102 
Времето на вработување непосредно пред ста-

пувањето на отслужување на воениот рок во ЈНА 
се смета за непрекинато и се собира со време-
то на вработувањето по отслужувањето на воениот 
рок, односно по престанокот на неспособноста по-
ради болест заради која дошло до отпуштање од таа 
воена служба, ако до повторното вработување не 
поминало повеќе од 30 дена, односно ако осигуре-
никот во тој рок се пријавил во надлежната самоуп-
равна интересна заедница за вработување. 

Вработувањето непосредно пред заминувањето 
на работа во странство за лицата кои за тоа време 
не се осигурени по овој статут, се смета за непре-
кинато и се собира со вработувањето по враќањето 
во СФРЈ ако од враќањето не поминало повеќе од 
30 дена, односно ако во тој рок осигуреникот се 
пријавил на надлежната самоуправна заедница за 
вработување. 

Во времето па претходно осигурување заради 
остварување на правата по овој статут се сметаат и 
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периодите поминати на работа во странство во зем-
јите со кои е склучена конвенција за социјално 
осигурување на нашите работници. 

Член 103 
За осигурениците од член 16 од овој статут и 

за членовите на нивните семејства користењето на 
правата од овој статут е условено со редовно пла-
ќање на стасаните придонеси со тоа што користе-
њето на правата не може да започне ако стаса-
ниот придонес не е уплатен најдоцна до крајот на 
наредниот месец во кој придонесот стасал за упла-
та. Запреното користење на правата се воспоставу-
ва со денот на намирувањето на сите стасани и 
неуплатени придонеси. 

На лицата од член 16 од овој статут на кои врз 
основа на посебни прописи им е одобрен привремен 
престанок на вршењето на самостојната професио-
нална дејност, здравственото осигурување им се 
продолжува и за времето на привремениот прес-
танок на вршењето на самостојната професионална 
дејност, доколку редовно го плаќаат придонесот за 
здравствено осигурување. 

Член 104 
На членовите на семејството на осигуреникот им 

се обезбедува здравствена заштита за сето време за 
кое се обезбедува здравствена заштита на осигу-
реникот. 

На осигурениците членови на семејството на 
осигуреникот се обезбедуваат правата од здравст-
вената заштита предвидени во член 33 точка 1—5 
од овој статут, а правата од точка 6 и 7 само ако 
осигуреникот од кого тие го изведуваат тоа право 
бил претходно осигурен на јмалку 24 месеци непре-
кинато или 36 месеци со прекин во последните 4 
години или ако осигуреникот е уживател на ста-
росна или инвалидска пензија. 

Член 105 
По исклучок од став 1 од претходниот член, на 

издржуваните членови на семејството на осигуре-
никот се обезбедува здравствена заштита и ако ли-
цето од кое се изведува правото на здравствената 
заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок 
во ЈНА или за времетраењето на неспособноста за 
работа поради болест од која е отпуштен од воена 
служба, ако непосредно пред стапувањето на от-
служување на воениот рок го исполнувал условот 
на претходното осигурување. 

На членовите на семејството на осигуреникот 
кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на 
осигуреникот не му престанало својството на ра-
ботник во здружениот труд, за време на издржу-
вањето на казната им се обезбедува здравствена 
заштита по овој статут. 

Член 106 
Осигурените членови на семејството ја користат 

здравствената заштита според прописите што ва-
жат на подрачјето на кое тие живеат и според Ста-
тутот на Заедницата на здравството и здравствено-
то осигурување на тоа подрачје. 

Член 107 
Користењето на правата на заботехничка по-

мош, протетички средства, протези, ортопедски и 
други помагала, помошни и санитарни справи 
(член 33 став 1 точка 6 и 7 од овој статут), се усло-
вува со претходно осигурување на осигуреникот, 
освен ако овие права се користат во врска со пре-
трпена несреќа на работа или заболување од про-
фесионални болести. 

По исклучок здравствената заштита од прет-
ходниот став се обезбедува без оглед на траењето 
на претходното осигурување на осигурениците кои 
пред стекнувањето на својството на работник во 
здружениот труд или поради пријавувањето во З а -
едницата за вработување имале право на користе-
ње на таква здравствена заштита како брачен дру-

гар или деца на осигуреникот или деца кои оси-
гуреникот ги зел на издржување, ако својството на 
работник во здружениот труд го стекнале или се 
пријавиле во Самоуправната интересна заедница за 
вработување во определен рок од денот на прес-
танокот на поранешното својство на осигурено ли-
це, и тоа: брачниот другар во рок од 90 дена, а 
децата во рок од 30 дена. 

Член 108 
Правата од здравствената заштита осигурени-

ците во целост ги остваруваат на товар средствата 
на Заедницата, ако со овој статут или одлука на 
Собранието на Заедницата донесена врз основа на 
Статутот, не е предвидено поодделните видови на 
здравствената заштита да се обезбедуваат на товар 
на средствата на Заедницата со учество на оси-
гурените лица во трошоците за користење на таа 
заштита. 

Здравствената заштита се обезбедува на товар 
на средствата на Заедницата, ако осигуреното ли-
це ја остварува на начин и под услови утврдени 
со овој статут и актите донесени врз основа на Ста-
тутот, како и договорот склучен меѓу Заедницата 
и здравствената организација на здружен труд. 

Условите и начинот на остварувањето на од-
делните видови здравствена заштита што се обез-
бедува на товар на средствата на Заедницата се 
утврдуваат со посебен општ акт на Заедницата. 

Осигуреното лице ја остварува здравствената 
заштита на товар средствата на Заедницата и кога 
по упат на здравствената организација на здру-
жен труд или лекарската комисија, поради одреде-
ни медицински индикации или без упат ако е во 
прашање итен или инаку оправдан медицински 
случај, остварува поодделни видови здравствена 
заштита вон условите и начинот утврден со општ 
акт на Заедницата. 

Потребата од користење здравствена заштита во 
смисла на претходниот став поради медицински 
оправдан случај ја оценува секогаш лекарската ко-
мисија, поради итен случај само ако дојде до спор. 

Ако осигуреното лице здравствената заштита ја 
остварува на друг начин, а не во смисла на став 2 
до 5 од овој член, Заедницата ги поднесува трошо-
ците за таа заштита во обем кој одговара на трошо-
ците за користење на таквата заштита и во смисла 
на став 2 од овој член. Обемот на тие трошоци и 
начинот на наплатувањето односно надоместокот 
на трошоците во такви случаи ги определува Соб-
ранието на Заедницата со општ акт. 

Член 109 
Собранието на Заедницата може да пропишува 

со посебна одлука учество (партиципација) на оси-
гурените лица во користењето на одделни видови 
здравствена заштита утврдени со овој статут. 

Учеството на осигурените лица во трошоците 
на здравствената заштита не може да се воведува 
за права од задолжителните видови на здравстве-
ната заштита и здравствената заштита поради нес-
реќа на работа и заболување од професионални 
болести. 

Собранието на Заедницата може со општ акт 
да ослободи од учество во трошоците за користење 
на одделни видови здравствена заштита определе-
ни категории осигуреници со оглед на нивната еко-
номска состојба, возраст и други околности. 

Член 110 
Осигурено лице може да биде упатено на леку-

вање во странство на товар на средствата на З а -
едницата ако се исцрпени сите можности за ле-
кување во СФРЈ, а постојат можности за успешно 
лекување во странство. 

Условите и постапката за упатување на осигу-
рени лица на лекување во странство ги утврдува 
Републичката заедница на здравството и здравст-
веното осигурување со посебен општ акт. 
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Член 111 
Осигурените лица имаат право на слободен из-

бор на лекар кој ќе им укажува здравствена заш-
тита. 

Начинот и условите под кои осигурените лица 
ќе ги користат услугите на здравствените организа-
ции на здружен труд и здравствените работници, 
се утврдуваат со општ акт на Заедницата. 

2. Остварување и заштита на правата 

Член 112 
Во укажување на здравствената заштита и во 

постапката за остварување на правата од здравст-
вената заштита и другите права од здравственото 
осигурување по овој статут учествуваат: лекар, ле-
карска комисија, комисија на лекари-вештаци и 
комисија на инвалидско осигурување. 

Со општ акт на Заедницата се формираат ле-
карските комисии и комисијата на лекари-вештаци 
и се утврдува составот, надлежноста и начинот на 
нивната работа. 

Со општ акт на Заедницата поблиску се утвр-
дуваат задачите на лекарот-поединец во остварува-
њето на здравствената заштита на осигурениците. 

Член 113 
Ако осигуреното лице не е задоволно од оцен-

ката што ја дал лекарот-поединец може да из јави 
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 усно, 
ако не ја преиначи својата оценка, должен е да 
направи за тоа забелешка што ја потпишува и оси-
гуреното лице. 

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

Член 114 
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 
ќе го повика на преглед осигуреното лице ако сме-
та дека е тоа потребно за давање на правилна 
оценка. Ако лекарската комисија смета дека е пот-
ребно да се дополни медицинската обработка ќе ги 
определи без одлагање потребните медицински ис-
питувања. 

Оценката за здравствената состојба и оценката 
за работната способност на осигуреникот мораат 
да бидат потполни, образложени и во согласност со 
медицинската документација што служела како ос-
нов за давање на оценката. 

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

За оценката на лекарската комисија писмено 
се известуваат лекарот, Стручната служба на За -
едницата и организацијата односно приватниот ра-
ботодавец каде што е вработен осигуреникот. 

Член 115 
Против оценката на лекарската комисија во 

случаите кога согласно општиот акт на Заедница-
та (член 112 став 2) одлучува како првостепен ор-
ган, може да се поднесе приговор до комисијата 
на вештаци-лекари во рок од 3 дена од денот на 
соопштувањето на оценката на лекарската коми-
сија. 

Приговорот се поднесува усно, на записник или 
писмено до лекарската комисија против чија оцен-
ка се изјавува приговорот, а таа е должна приго-

ворот заедно со предметот веднаш да го достави 
до комисијата на вештаци-лекари. Приговорот мо-
ж е да се поднесе во писмена форма и непосредно 
до комисијата на вештаци-лекари. 

Член 116 
Комисијата на лекари-вештаци е должна вед-

наш да го земе во постапка приговорот заради 
давање на своја оценка. Ако приговорот е изјавен 
против оценката на работната способност, комиси-
јата на вештаци"лекари е должна веднаш да го по-
вика осигуреникот на преглед. 

Ако комисијата смета дека е потребно да се 
дополни медицинската обработка, ќе ги определи 
без одлагање потребните медицински испитувања. 

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

За оценката на комисијата на вештаци"лекари 
писмено се известуваат: осигуреникот, лекарската 
комисија против чија оценка е из јавен приговорот, 
лекарот-поединец, Стручната служба на Заедница-
та и организацијата односно приватниот работода-
вец каде што осигуреникот е вработен. 

Член 117 
Стручната служба на Заедницата, организаци-

јата односно приватниот работодавец каде што е 
вработен осигуреникот можат да бараат осигуре-
никот чија способност ја оценил лекарот, да се по-
дложи на преглед од страна на лекарската коми-
сија заради повторно оценување на неговата ра-
ботна способност. Повторен преглед не може да се 
бара ако осигуреникот се наоѓа на лекување во 
стационарна здравствена работна организација. 

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

Осигуреникот е должен да се јави на лекар-
ската комисија заради преглед во рокот што го 
определи комисијата. Ако осигуреникот без оправ-
дани причини не се јави на поканата за преглед, 
натамошното исплатување на надоместокот на лич-
ниот доход му се запира додека не се јави на 
поканата. 

Член 118 
Правото на надоместок на личниот доход и дру-

гите парични надоместоци според овој статут, оси-
гурените лица ги остваруваат, по правило, во З а -
едницата доколку со овој статут не е поинаку пред-
видено. 

Определени права осигурениците можат да ос-
тварат во организациите во кои се вработени врз 
основа на договорот склучен меѓу Заедницата и 
тие организации. 

Член 119 
За правото на надоместокот на личниот доход 

на осигуреникот поради спреченост за работа што 
се остварува на товар на средствата на Заедни-
цата, решава Стручната служба на Заедницата по 
претходно прибавена оценка и мислење на надлеж-
ниот матичен лекар односно лекарска комисија. 

Член 120 
Исплатата на паричните помошти и надоместо-

ци се врши, по правило, врз основа на поднесе-
ните докази, без донесување на формално реше-
ние. По барање на осигуреното лице Стручната 
служба на Заедницата е должна да донесе реше-
ние во писмена форма. 

Член 121 
Против првостепеното решение со кое е одлу-

чено за остварување на правата од здравственото 
осигурување, осигуреното лице има право на ж а л -
ба до Комисијата за жалби на Собранието на За -
едницата. 

Решението на Комисијата за жалби е конечно. 
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Член 122 
При решавањето на правата од здравственото 

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

Член 123 
Во постапката за остварување на правата на 

надоместок на личниот доход и другите парични 
примања, осигуреното лице може против конечното 
решение на Заедницата да поведе процесна постап-
ка пред Општинскиот суд надлежен според седиш-
тето на Заедницата и според местото на живеење 
на осигуреното лице. 

Член 124 
Барање за остварување правата на надоместок 

на личниот доход и другите парични примања по 
овој статут може да се поднесе во рок од 1 година 
од денот на стасаноста на правото. 

Правата на парични надоместоци и помошти 
^ стасуваат и тоа: 

1. правата на надоместок на личниот доход — 
со истекот на последниот ден до кој на осигуре-
никот му припаѓа надоместокот, 

2. правото на помош за спрема на новородено 
дете, ако не е исплатено пред раѓањето на дете-
то, со денот на раѓањето, 

3. правото на посмртна помош и надоместок на 
трошоците за закоп — со денот на смртта на оси-
гуреното лице; 

4. правото на патни трошоци — првиот ден по 
извршеното патување; 

5. правото на надоместок на останатите трошо-
ци — со наредниот ден од денот кога осигуреното 
лице ги исплатило за користење на правата што му 
припаѓаат по овој статут. 

Посебни одредби за обезбедување на здравствената 
заштита во странство 

Член 125 
На осигурениците вработени к а ј југословенски-

те организации во странство (член 12 став 1 точка 1) 
им се обезбедува здравствена заштита која по овој 
статут им се обезбедува на осигурениците во здру-
жениот труд од првиот ден на таквото вработување. 

На членовите на потесното семејство на осигу-
реникот од ставот 1 на овој член им се обезбедува 
здравствена заштита додека престојуваат со осигу-
реникот во странство: 

1. ако осигуреникот е упатен на работа во 
странство подолго од 6 месеци, од првиот ден на 
престојувањето во странство, и 

2. ако осигуреникот е упатен на работа во 
странство до 6 месеци — здравствена заштита само 
во случај на неопходна лекарска помош. 

Член 126 
На осигурениците — југословенски држав јани 

вработени во домаќинствата на осигурениците — 
југословенски државјани на служба во странство 
ка ј југословенските организации или во меѓуна-
родните организации, вработени к а ј странските ор-
ганизации односно работодавци ако го задржале 
својството на лица во здружен труд на подрачје-
то на Заедницата и осигурениците упатени во 
странство од организацијата к а ј која се во здру-
жен труд — поради вршење на определени работи 
или задачи им се обезбедува здравствена заштита 
за време на нивниот престој во странство до 6 ме-
сеци само во случај на неопходна лекарска помош, а 
после тој рок здравствена заштита која по овој ста-
тут се обезбедува на останатите осигуреници во ра-
ботен однос. 

На членовите на потесното семејство на осигу-
рениците од ставот 1 на овој член додека престоју-
ваат со осигуреникот во странство, им се обезбе-
дува здравствена заштита во ист обем како и на 
тие осигуреници. 

Член 127 
На осигурениците во здружен труд и осигуре-

ниците од член 12 став 1 точка 7 и член 14 став 
1 точка 1 од овој статут, кои се упатени во стран-
ство поради стручно усовршување и учење однос-
но практика, им се обезбедува за време на нивни-
от престој во странство до 6 месеци здравствена 
заштита само во случај на неопходна лекарска по-
мош, а по тој рок здравствената заштита што се 
обезбедува по овој статут на останатите осигуре-
ници во здружен труд. 

Член 128 
На осигурените лица кои се наоѓаат во стран-

ство од други причини, а не од причините од член 
125—127 од овој статут, им се обезбедува здравст-
вена заштита само за првите 3 месеци на престојот 
во странство и тоа само во случај на неопходна 
лекарска помош. 

Член 129 
Ако во користење на здравствената заштита 

на осигурените лица од член 125—128 од овој статут 
е неопходно болничко лекување, трошоците за так-
вото лекување за првите 3 месеци ги поднесува во 
целост Заедницата. Ако болничкото лекување трае 
подолго од 3 месеци, трошоците од првиот ден на 
четвртиот месец ги поднесува Заедницата само до 
износот на трошоците што би се платиле на по-
драчјето на Заедницата односно здравствената ор-
ганизација на територијата на СФРЈ каде е и н и -
цирано таквото лекување. Ако преместувањето на 
болниот на болничко лекување во СФРЈ не е мож-
но поради неговата здравствена состојба односно е 
нецелисходно поради поголема оддалеченост, Заед-
ницата ги поднесува трошоците во целост и преку 
3 месеци на лекување. 

На осигурените лица на кои за време на пре-
стојот во странство им се обезбедува здравствена 
заштита само за случај на неопходна лекарска по-
мош, ако здравствената заштита ја користат во 
странство во поширок обем односно преку опреде-
лени рокови, трошоците за здравствената заштита 
користена во странство ќе се надоместат на товар 
средствата на Заедницата во динарски средства и 
тоа само до износот на трошоците за пружање на 
таквата заштита на подрачјето на Заедницата од-
носно каде според карактерот на заболувањето слу-
чајот можел да се лекува на територијата на 
СФРЈ. 

Член 130 
Начинот и условите на обезбедување и оствару-

вање на правата од здравственото осигурување во 
странство ги утврдува Заедницата со посебен општ 
акт. 

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување со општ акт 
да го утврди начинот и условите на обезбедување 
и остварување здравствена заштита во странство 
на товар на средствата на Заедницата и постапка-
та за остварување на правата од здравственото оси-
гурување во странство, како и висината на учест-
вото на осигурените лица во трошоците за користе-
ње на лекови што се обезбедуваат на осигурените 
лица кои остваруваат здравствена заштита во 
странство. 

Член 131 
На осигурениците од член 16 и 25 од овој ста-

тут трошоците за лекување во странство, ако се 
таму затекнати, се признаваат само за случај на 
итна медицинска помош и повреда предизвикана од 
несреќен случај и тоа во динарски средства, во 
висината на трошоците што би биле направени до-
колку лекувањето би било спроведено на подрач-
јето на Заедницата. 
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СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 132 
Средствата на Заедницата се обезбедуваат од 

придонеси и од други приходи утврдени со закон, 
овој статут и другите општи акти на Заедницата. 

Член 133 
Средствата на Заедницата за одделна година се 

утврдуваат и распоредуваат со финансискиот план 
на Заедницата, во согласност со програмата за 
развој на здравствената дејност. 

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

Член 134 
Средствата за обезбедување на правата од 

здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување за корисниците на услугите 
- работници и корисниците на услуги — земјодел-

ци се водат и искажуваат одвоено. 

Член 135 
Средствата на Заедницата за обезбедување на 

правата од здравствената заштита и другите пра-
ва од здравственото осигурување на корисниците 
на услугите — работници се формираат од: 

1. придонеси за здравствено осигурување; 
2. надоместок за здравствено осигурување; 
3. средства на фондот на солидарноста; 
4. средства издвоени од вишокот на приходите 

над расходите според одлука на Заедницата; 
5. камата на вложени средства на Заедницата; 
6. надоместок на трошоците за здравствена за -

штита на неосигурените лица; 
7. приходи по основ на надоместок на трошо-

ците за здравствена заштита по конвенции; 
8. приходи по основ на надоместок на штета; 
9. други приходи на Заедницата. 

Член 136 
Средствата на Заедницата за обезбедување на 

правата од здравствената заштита на корисниците 
на услугите — земјоделци се формираат од: 

1. придонеси за здравствено осигурување; 
2. учество на општествено-политичките заедни-

ци во покривање на трошоците за задолжителни 
видови на здравствена заштита; 

3. надоместок од здравственото осигурување; 
4. средства од фондот на солидарноста; 
5. средства издвоени од вишокот на приходите 

над расходите според одлука на Заедницата; 
6. камата на вложените средства на Заедницата; 
7. други приходи на Заедницата. 
Од средствата на Заедницата се намируваат рас-

ходите за: 
1. остварување правата по основ на задолжи-

телните видови на здравствена заштита; 
2. остварување на правото на осигурениците од 

здравствено осигурување по основ на несреќа на 
работа и заболување од професионални болести; 

3. остварување правата од здравствената за-
штита и другите права од здравственото осигуру-
вање што самостојно ги утврдува Заедницата; 

4. премии за здравствено осигурување; 
5. посебен придонес на фондот на солидарно-

ста; 
6. надоместок на Стручната служба на Заедни-

цата; 
7. финансирање на Републичката заедница на 

здравството и здравственото осигурување; 
8. потреба на студиските и научно-истражувач-

ките работи со цел за унапредување на здравстве-
ното осигурување; 

9. финансирање на проширената репродукција 
во " здравствената дејност; 

10. отплата на непокриениот дел на вишокот 
на расходите пад приходите утврден со завршната 
сметка на Заедницата; 

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

12. намирување на зголемените — проширени 
права на земјоделските осигуреници кое ќе се ре-
гулира со посебна одлука на Собранието на Заед-
ницата. 

Член 137 
Средствата за обезбедување на здравствената 

заштита на неосигурените лица, во колку таква 
се договори, како и средствата за обезбедување 
на правата од здравственото осигурување на члено-
вите на семејствата на лицата вработени во стран-
ство, доколку здравственото осигурување се обез-
бедува на товар на средствата на странскиот носи-
тел на осигурувањето, се водат и искажуваат од-
делно. 

Член 138 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидност во извршувањето на обвр-
ските спрема осигурените лица, здравствените ор-
ганизации на здружен труд и другите организации 
на кои им е доверено спроведувањето на здрав-
ственото осигурување. 

Резервниот фонд се формира одделно за сред-
ствата за обезбедување на правата од здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигуру-
вање на корисниците на услугите — работници и 
корисниците на услуги — земјоделци. 

Член 139 
Резервниот фонд на здравственото осигурување 

се формира од: 
1. издвојување на определен процент од сред-

ствата остварени со придонесите за здравствено 
осигурување во висина која ќе ја определи Собра-
нието на Заедницата; 

2. издвојување на вишокот на приходите над 
расходите во височина која ќе ја определи Собра-
нието на Заедницата, 

3. камата на вложените средства на резервниот 
фонд. 

Член 140 
Задолжителната резерва не може да биде по-

ниска од двомесечниот просечен износ на вкупно 
планираните приходи на Заедницата во тековната 
година. Задолжителното ниво на резервата се обез-
бедува во рок од 4 години. 

Задолжителната резерва од став 1 на овој член 
се обезбедува на јмалку од една четвртина во се-
која година во која треба да се обезбеди. 

Член 141 
Средствата на резервниот фонд можат да се ко-

ристат во текот на годината како обртни средства 
за извршување на тековните обврски на Заедни-
цата. 

Средствата на резервниот фонд кои не се ко-
ристат како обртни средства можат да се вложу-
ваат во орочени депозити или благајнички записи 
со рок на враќање што ќе го утврди Собранието 
на Заедницата. 

Член 142 
Вишокот на расходите над приходите што се 

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

Средствата на резервниот фонд потрошени за 
покривање на вишокот на расходите над приходите 
до височината на задолжителниот дел треба да се 
вратат на соодветниот дел на резервниот фонд во 
текот на наредните години, но на јмалку по една 
четвртина од задолжителниот дел. 

Непокриениот дел на вишокот на расходите над 
приходите се покрива со кредити, со тоа што от-
платата се врши од тековните приходи на Заедни-
цата остварени во наредните години според одлука 
на Заедницата. 

Бр. 21 - Стр. 417 
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Член 143 
Средствата на Заедницата што се остваруваат 

со придонеси за здравственото осигурување ги обез-
бедуваат: 

1. работниците на основните организации на 
здружениот труд и другите самоуправни организа-
ции и заедници, во работните заедници на држав -
ните органи, општествено-политичките организации 
и здруженијата и другите работни заедници кои 
не се организирани како организации на здружен 
труд; 

2. членовите на собранијата на општествено-
политичките заедници и нивните органи на посто-
јани должности и избраните лица на посто јани 
должности во општествено-политичките и другите 
самоуправни организации, заедници и комори, ако 
им е тоа единствено или главно занимање и ако 
примаат паричен надфместок за својата работа; 

3. работните луѓе што вршат занаетчиска, уго-
стителска и друга дејност со средства за работа над 
кои постои право на сопственост и работните луѓе 
кои со личен труд самостојно во вид на занимање 
вршат професионални дејности за себе и за работ-
ниците вработени к а ј нив; 

4. работните луѓе што вршат земјоделска деј -
ност со средства за работа над кои постои право на 
сопственост; 

5. корисниците на пензии и инвалиднина; 
6. работниците вработени во странство на кои 

не им е обезбедена здравствена заштита од стран-
скиот носител на осигурувањето; 

7. Заедницата за работите на вработувањето; 
8. основните организации на здружениот труд 

и другите самоуправни организации и заедници, др-
жавните органи, општествено-политичките органи-
зации и здруженија и други работни заедници што 
не се организирани како организации на здружен 
труд. 

Член 144 
Основица за пресметување и уплатување на 

придонесите од претходниот член е за : 
— обврзниците од точка 1 и 2 — бруто личниот 

доход; 
— обврзниците од точка 3 — личниот доход; 
— обврзниците од точка 4 — личниот доход од 

земјоделска дејност и член на домаќинството; 
— обврзниците од точка 5 — износот на пен-

зии и други примања освен додатокот за помош и 
нега; 

— обврзниците од точка 7 — просечен износ 
исплатен на име паричен надоместок на привремено 
невработените лица за времето за кое се плаќа 
придонес за здравственото осигурување. 

Основицата за пресметување и уплатување на 
придонесот од точка 8 за осигурување во случај 
несреќа на работа и заболување од професионални 
болести на работниците и училиштата за средно 
образование за одделни занимања е остварениот 
доход намален за пресметаните законски и дого-
ворни обврски, освен данокот на доход. 

Основицата за пресметување и уплатување на 
придонес, доколку не е утврдена со закон, ја утвр-
дува Заедницата. 

Член 145 
Висината на придонесите ја утврдува Заедни-

цата. 
Висината на придонесите се определува така 

што со средствата кои се остваруваат од придоне-
сите заедно со останатите приходи да се покријат 
обврските на Заедницата по основ на осигурените 
права, обезбедуваат средства за резервниот фонд, 
спроведување на реосигурување, учество во финан-
сирање на фондот на солидарноста, средствата по-
требни за спроведување на здравственото осигу-
рување, како и дел на средствата за развој на 
здравствената дејност. 

Член 146 
Придонесите за здравственото осигурување се 

определуваат одделно за обезбедување на: 

1. задолжителни видови на здравствената за -
штита и другите права од здравственото осигуру-
вање утврдени со овој статут, и 

2. правата од здравственото осигурување за 
случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести. 

Член 147 
Придонесите за задолжителните видови на 

здравствената заштита и за здравствената зашти-
та и другите права од здравственото осигурување 
утврдени со овој статут, се утврдуваат според един-
ствени пропорционални стапки на личните доходи 
односно основиците за пресметување и плаќање 
на придонесите. 

Придонесот за здравственото осигурување за 
случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести го утврдува Заедницата спо-
ред единствени пропорционални стапки на доходот 
односно на утврдените основици. 

Ако од субјективни причини доаѓа до зголеме-
на опасност, Заедницата може во согласност со 
закон за одделни организации и приватни работо-
давци да утврди повисока стапка на придонес. 

Член 148 
За лицата вработени во странство к а ј меѓуна-

родни и други организации, по основ на меѓунаро-
ден договор или к а ј странски работодавец ако се 
осигурени според овој статут, како и за осигуре-
ниците вработени к а ј југословенските организации 
во странство, се плаќа и посебен придонес за ко-
ристење на здравствената заштита во странство. 

Посебниот придонес за користење на здравстве-
ната заштита во странство се плаќа и за члено-
вите на потесното семејство на југословенските ра-
ботници вработени во странство кои живеат на по-
драчјето на Заедницата, а на кои не им е обезбе-
дена здравствена заштита од странскиот носител 
на здравственото осигурување. 

Посебен придонес за лицата од став 2 на овој 
член се пресметува одделно за секој осигурен ри-
зик според единствени износи на придонесот. 

Член 149 
Собранието на Заедницата може за одделни 

категории осигуреници придонесите за здравстве-
но осигурување да ги определи во постојани ме-
сечни износи. 

Член 150 
Одлуките за стапките и износите на придоне-

сите се донесуваат пред почетокот на календар-
ската година во која почнува нивната примена. 

Ако до тој рок одлуките не се донесат, во ид-
ната година, до донесување на одлуките ќе се 
применуваат стапките кои важеле во претходната 
година. 

Член 151 
Придонесите за здравственото осигурување ги 

пресметуваат и уплатуваат: 
1. организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации, државните органи, оп-
штествено-политичките организации и заедници 
што исплатуваат личен доход; 

2. работните луѓе што вршат земјоделска, за -
наетчиска, угостителска и друга дејност за себе и 
работниците вработени к а ј нив; 

3. заедниците за вработување — за пријавените 
привремено безработни лица кои имаат право на 
здравствено осигурување врз основа на овој статут; 

4. Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување — за уживателите на пензија, корис-
ниците на правата од професионалната рехабили-
тација и правото на вработување од инвалидското 
осигурување, како и за уживателите на инвалид-
нина; 

5. уживателите на пензија или инвалидина од 
странски носител на осигурувањето; 

6. осигурениците работници — југословенски 
држав јани: 
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а) вработени во странство — за членовите на 
своето потесно семејство кои живеат на подрачјето 
на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита к а ј странскиот носител на здрав-
ственото осигурување; 

б) кои на подрачјето на Заедницата се вра-
ботени во странски дипломатски конзуларни прет-
ставништва, странски и меѓународни мисии или во 
лична служба к а ј претставниците што уживаат ди-
пломатски имунитет; 

в) кои во странство стапиле на работа к а ј ме-
ѓународни и други организации по основ на меѓу-
народен договор или к а ј странски работодавец, а 
задолжително се осигурени според законот и овој 
статут; 

7. организациите на здружениот труд — за ли-
ца на задолжителна практична работа или добро-
волна практика (волонтери); 

8. организациите — за лицата на школување, 
стручно усовршување или постдипломски студии на 
кои поради тоа им престанало својството на работ-
ник во здружениот труд, а примаат стипендија и за 
лицата кои пред здобивањето на својството на ра-
ботник во здружен труд ги упатуваат како свои 
стипендисти на практична работа во друга орга-
низација заради стручно оспособување; 

9. организациите и приватните работодавци к а ј 
кои се изведува практична настава за учениците 
во училиштата за средно образование од одредено 
занимање за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава; 

10. странските носители на осигурувањето преку 
органот за врска — за членовите на семејствата на 
наши работници вработени во странство, осигурени 
по меѓународните спогодби. 

Член 152 
Врз основа на одлука на Собранието на Заед-

ницата југословенските организации на здружен 
труд што вршат градежни или други работи во 
странство, можат наместо обврската за плаќање на 
придонес за користење на здравствена заштита во 
странство, да преземат обврска сами да ги подне-
суваат трошоците на здравствената заштита во стран-
ство што ја користеле осигурениците — југословен-
ски работници вработени во тие организации за 
работите што ги изведуваат во странство, како и 
за членовите на нивните семејства кои со осигуре-
ниците престојуваат во странство. 

Член 153 
Обврзници за уплата на придонесите за здрав-

ственото осигурување на лицата од член 27 и 28 од 
овој статут се: 

1. за лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност и за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции ако на тие работи работат н а ј -
малку 6 часа дневно — инвеститорот на тие работи 
на товар на своите средства; 

2. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука — логорување и лицата припадници на те-
риторијалните единици и припадниците на цивил-
ната заштита — општината која ја организира 
предвојничката обука односно извршувањето на за-
дачите; 

3. уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на народ-
ните собранија или од страна на Извршниот со-
вет — Републичкиот секретаријат за народно 
здравје и социјална политика на товар на буџетот 
на Републиката; 

4. за учениците во средните училишта и сту-
дентите на вишите и високите школи, факултети-
те и уметничките академии — организациите к а ј 
кои се изведува практичната работа во врска со 
наставата; 

5. за лицата кои работат помалку од половина 
од полното работно време и лицата кои вршат 

работа или задача по основ на договор за дело, 
организацијата к а ј која се вработени односно за 
која ја вршат работата; 

6. за припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарна заштита — органот односно 
организацијата што ја формира доброволната ор-
ганизација на противпожарната заштита; 

7. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспо-
собување или преквалификација — Самоуправна-
та интересна заедница за вработување, односно 
ОЗТ која ги упатила на стручно оспособување или 
преквалификација . 

Член 154 
Придонесите од член 153 од овој статут се пла-

ќаат само за лицата кои немаат својство на оси-
гуреници, односно кои во рамките на Заедницата 
во која се осигурени користат помал обем на здрав-
ствена заштита од онаа што им се обезбедува спо-
ред овој статут. 

Член 155 
Наплатувањето на сите придонеси од обврзни-

ците што своето финансиско работење го водат 
преку Службата на општественото книговодство го 
врши таа служба при исплатата на средствата за 
лични доходи. 

Другите обврзници се должни сами да ги упла-
туваат придонесите во полза на сметката на Заед-
ницата. 

Член 156 
Обврската за плаќање на придонесите стасува: 
1. за обврзниците кои своето финансиско ра-

ботење го водат преку Службата на општественото 
книговодство на денот на подигањето на средства-
та за исплата на личните доходи; 

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

3. осигурениците кои се сами обврзници на 
уплатата на придонесите — првиот ден во месецот 
за изминатиот месец. 

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

Член 157 
Утврдувањето и наплатата на придонесите за 

здравствено осигурување од работните луѓе кои 
остваруваат личен доход од самостојно вршење на 
земјоделска, занаетчиска, угостителска и друга де ј -
ност ги врши органот за приходи на општината во 
рокови и на начин на кој се врши облог и на-
плата на данокот од личен доход според Законот 
за даноците на граѓаните. 

Член 158 
Обврзникот кој не ќе ги плати придонесите во 

рокот на стасаноста, должен е да плати казнена 
камата по стапка од 0,1% дневно на износот за 
ненавремено платените придонеси за сите денови 
на задоцнувањето, освен ако со посебна одлука не 
е определено поинаку. 

Член 159 
Обврзникот на придонес кој уплатил придонеси 

во поголем износ одошто бил задолжен, има право 
да бара да му се вратат повеќе уплатените износи. 

Повеќе уплатените износи ќе се вратат на об-
врзникот по негово барање. 

Член 160 
Побарувањето на придонесите застарува за 5 

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

Текот на застареноста се прекинува со секое 
службено дејствие на Заедницата извршено со цел 
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за утврдување на обврската за плаќање на при-
донесите или наплата што е ставена до знаење на 
обврзникот. По секој прекин на текот на застаре-
носта започнува да тече нов рок на застареност од 
5 години. Во секој случај застареноста настапува 
по истекот од 10 години од денот кога првпат за-
почнала да тече. 

Член 161 
Побарувањата на обврзникот на придонесите 

за враќање на неправилно или повеќе уплатениот 
придонес, застарува за 5 години по истекот на го-
дината во која е извршена наплатата. 

Текот на застареноста се прекинува со секое 
дејствие на обврзникот преземена к а ј Заедницата 
со цел за враќање на неправилно или повеќе упла-
тениот придонес. По секој прекин на текот на за -
стареноста започнува да тече нов рок на застаре-
ност од 5 години. Во секој случај застареноста на-
стапува по истекот на 10 години од денот кога прв-
пат започнала да тече. 

Член 162 
Неуплатениот стасан придонес може да се от-

пише во следните случаи: 
1. ако спрема обврзникот на придонесот — ор-

ганизацијата е отворена постапка за присилна ли-
квидација, а во текот на постапката придонесот не 
можел да биде наплатен поради недостиг на сред-
ства; 

2. ако обврзникот на придонесот — физичко 
лице умрел односно се иселил во непознато место и 
не оставил имот од кој би можел да се наплати 
придонесот, односно ако неговото место на живеење 
или престој не можело да се утврди ни со провер-
ка к а ј органите за внатрешни работи; 

3. ако к а ј обврзникот на придонесот — физич-
ко лице е утврдена од страна на надлежниот из-
вршен орган неможност за наплата на долгот, при 
што присилната наплата не е обидувана најмалку 
три пати во последните три години од денот на ста-
саноста. 

Член 163 
Заедницата има право да врши преглед на кни-

гите и евиденциите к а ј обврзниците на придонесите 
заради контрола на правилното пресметување и 
уплатување на придонесите, контрола на пријавите 
за осигурување и контрола на остварувањето на 
правата на осигурените лица. 

Член 164 
Финансиското работење на Заедницата опфаќа 

особено; 
— остварување на финансискиот план на при-

ходите и расходите; 
— пратење на остварувањето на приходите и 

извршувањето на расходите; 
— водење на книговодството и евиденција на 

финансиското работење и за средствата на Заед-
ницата; 

— составување на завршна сметка. 

Член 165 
Финансискиот план на Заедницата се донесу-

ва за една календарска година и в а ж и за годината 
за која е донесен. 

Финансискиот план, по правило, се донесува 
пред почетокот на годината. 

Ако финансискиот план не биде донесен во ро-
кот од претходниот став, Собранието на Заедницата 
донесува одлука за времено финансирање. 

Временото финансирање се врши врз основа на 
финансискиот план од претходната година, но не 
подолго од 3 месеци. 

Член 166 
Во текот на годината може да се врши реба-

ланс на финансискиот план со цел да се обезбеди 
усогласување на приходите и расходите на Заед-
ницата. 

IV 
СЛОБОДНА РАЗМЕНА НА ТРУДОТ 

Член 167 
Слободната размена на трудот меѓу корисни-

ците на услугите и давателите на услугите во З а -
едницата се остварува врз основа на мерила утвр-
дени со овој статут во согласност со општествените 
договори и самоуправни спогодби. 

Основите и мерилата утврдени со овој статут се 
основ за поблиско уредување на односите во сло-
бодната размена на трудот, самоуправни спогодби, 
општи акти на Заедницата и договори за укажува -
ње на здравствени услуги и остварување на здрав-
ствената заштита. 

Член 168 
Слободната размена на трудот во Заедницата се 

заснова на: 
1. програмите и плановите за развој на здрав-

ствената заштита и здравствената дејност со кои 
во согласност со општествените планови и во рам-
ките на материјалните можности се утврдуваат це-
лите и мерките за развој и унапредување на здрав-
ствената заштита и здравствената дејност; 

2. плановите за работа на здравствените орга-
низации на здружен труд усогласени со приоритет-
ните проблеми и мерки на програмата за здравст-
вена заштита; 

3. применување на објективни критериуми за 
вреднување на трудот и за стекнување на доходот 
во здравството; 

4. договори за меѓусебните права и обврски во 
реализацијата на усвоените програми и планови. 

Член 169 
Во Заедницата се донесуваат долгорочни, сред-

норочни и годишни програми и планови за раз-
вој на здравствената заштита и здравствената деј -
ност. 

Член 170 
Со програмите за здравствената заштита и 

здравственото осигурување се утврдуваат целите и 
мерките по приоритет во согласност со потребите, 
медицинското, социјалното и економското значе-
ње на здравствените проблеми и материјалните 
можности на стопанството на подрачјето на Заед-
ницата. 

Член 171 
Врз основа на програмата за здравствена заш-

тита се донесуваат плановите за работа на здрав-
ствените организации на здружениот труд. 

Член 172 
Во Заедницата се донесува програма за развој 

на здравствената мрежа и врз основа на таа прог-
рама се обезбедуваат средствата за изградба, ре-
конструкција, адаптација и опремување на објек-
тите за здравствена заштита, а по пат на спогоду-
вање и договарање Заедницата ги издржува сред-
ствата за овие намени со средствата на општестве-
но-политичката заедница, здравствените организа-
ции на здружен труд и другите организации и за -
едници. 

Член 173 
При донесувањето на програмите и плановите 

во Заедницата се врши усогласување на интере-
сите и потребите со програмите и плановите на 
другите самоуправни интересни заедници и орга-
низации, со општествените планови на општината 
и на пошироката општествено-политичка заедница. 

Со програмите и плановите поблиску се утвр-
дуваат заедничките интереси и цели што треба да 
се остварат, мерките што треба да се преземат за 
нивното остварување, потребните средства, роко-
вите и носителите на задачите и одговорноста на 
Заедницата за остварување на заедничките цели и 
обврски. 



25 мај 1977 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Член 174 
Под објективни критериуми за вреднување на 

медицинската работа и за стекнување на доход во 
здравството се подразбираат со општествен договор, 
самоуправна спогодба или општ акт на Заедница-
та утврдени критериуми, а особено: 

— основни и единствени елементи на структу-
рата на цената; 

— единствена номенклатура на здравствените 
услуги; 

— стандарди и нормативи на медицинската ра-
бота и материјалите. 

Член 175 
Во реализација на усвоените програми и плано-

ви, врз основа на мерилата утврдени со овој ста-
тут, општествен договор, самоуправна спогодба или 
општ акт на Заедницата и во рамките на утврде-
ната политика на Заедницата за договарање на 
здравствената заштита за тековната година се склу-
чуваат договори меѓу Заедницата и здравствените 
организации на здружен труд за укажување на 
здравствени услуги и остварување на здравстве-
ната заштита. 

Член 176 
Со договорите од претходниот член се регули-

раат особено следните прашања: 
— вид, обем и квалитет на здравствените ус-

луги кои давателите на услугите ги пружаат на оси-
гурените лица; 

— резултати кои треба да се постигнат со пру-
жањето на здравствените услуги, спроведените 
мерки односно акции; 

— надоместок за извршените услуги; 
— мерки за вреднување на посебните резулта-

ти во спроведувањето на здравствената заштита; 
— време за кое договорот се склучува и роко-

ви за извршување на меѓусебните обврски; 
— начин на плаќање, водење на медицинската 

и друга документација и поднесување на извеш-
таи; 

— контрола на извршувањето и мерки за неис-
полнување на договорните обврски; 

— постапка за изменување и дополнување на 
договорот, начин на решавање на споровите и 
слично. 

Член 177 
Корисниците на услугите имаат право да орга-

низираат и спроведуваат контрола над условите и 
начинот под кој се укажува здравствена заштита 
од страна на давателите на услугите. 

Контрола на остварувањето на преземените об-
врски се врши, по правило, двапати годишно. 

Со одлука на Собранието на Заедницата или 
договорот за укажување на здравствените услу-
ги, поблиску се регулира начинот на вршењето на 
контролата и видот на санкциите за неизвршува-
ње на преземените обврски. 

Член 178 
Работниците во организацијата на здружениот 

труд што вршат здравствена дејност — даватели 
на услугите со слободна размена на трудот оства-
руваат доход преку цената на здравствената заш-
тита (здравствените услуги, програми, акции, мер-
ки и др.) што се утврдува во Заедницата. 

Член 179 
Цената на здравствената заштита во Заедни-

цата ја утврдуваат корисниците на услугите и да-
вателите на услугите, рамноправно и заеднички во 
согласност со утврдените основи и мерила за сло-
бодна размена на трудот и во рамките на располо-
живите средства на Заедницата за тековната го-
дина. 

Член 180 
Со остварувањето на слободната размена на 

трудот меѓу корисниците на услугите и давателите 
на услугите во Заедницата се обезбедува: 

1. на осигурените лица — квалитетна здрав-
ствена заштита и остварување на утврдените пра-
ва од здравственото осигурување; 

2. на давателите на услугите — доход како ре-
зултат на извршената работа во пружањето на 
здравствените услуги со цел за обезбедување една-
ква општествено-економска положба со работници-
те од другите области на здружениот труд. 

V 
САМОУПРАВУВАЊЕ И САМОУПРАВНА ОРГА-

НИЗИРАНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 181 
Работниците, земјоделците и работниците во ор-

ганизациите на здружениот труд што вршат здрав-
ствена дејност како основачи на Заедницата го 
остваруваат самоуправувањето во Заедницата пре-
ку: 

— собирите на работните луѓе во основните ор-
ганизации на здружениот труд, во работните за -
едници и другите организации што не се органи-
зирани како организации на здружен труд во мес-
ните заедници и другите самоуправни организации 
и заедници; 

— преку делегациите што ги избираат и отпо-
викуваат во согласност со закон, и 

— преку делегатите во Собранието на Заедни-
цата. 

Член 182 
На собирите на работните луѓе основачите на 

Заедницата непосредно расправаат и заземаат ста-
вови особено за: 

— предлозите на програмите и плановите за 
развој на здравствената заштита и здравствената 
дејност; 

— финансискиот план на Заедницата и стап-
ките на придонесите за здравствено осигурување; 

— Статутот и другите општи акти на Заедни-
цата со кои се утврдуваат правата и обврските на 
осигурениците. 

Член 183 
Заради непосредно остварување на своите пра-

ва. должности и одговорности и заради организи-
рано учество во решавањето на функциите на Соб-
ранието на Заедницата, работниците и другите ра-
ботни луѓе во основните самоуправни организации 
и заедници образуваат свои делегации на начин и 
во постапка утврдена со нивните статути и други 
општи акти во согласност со закон. 

Член 184 
Поаѓајќи од интересите и насоките на основни-

те самоуправни организации и заедници и уважу-
ва јќи ги интересите на другите самоуправни орга-
низации и заедници и општите општествени инте-
реси и потреби, делегациите утврдуваат основни 
ставови за работа на делегатите во собранието на 
Заедницата и за нивното учество во одлучувањето. 

Во вршењето на своите функции, делегацијата 
ги има особено следните права и должности: 

1. ги усогласува ставовите на собирите на ра-
ботните луѓе; 

2. ја утврдува структурата на делегатите и са-
мостојно или заедно со други делегации избира од 
својот состав делегати во Собранието на Заедни-
цата; 

3. ги разгледува Статутот и другите општи акти 
на Заедницата, општествените договори и самоуп-
равни спогодби со кои се утврдуваат правата и 
обврските за членовите на Заедницата и дава свои 
мислења и предлози; 

4. се изјаснува за програмите и плановите за 
развој на здравствената заштита и здравствената 
дејност и за средствата потребни за нивното оства-
рување; 

5. ја следи работата на Заедницата по пат на 
информации, извештаи, анализи и на друг начин и 
дава свои предлози и мислења; 

Бр. 21 - Стр. 421 



Стр. 422 - Бр. 21 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 25 мај 1977 

6.ја следи работата на своите делегати во Соб-
ранието на Заедницата и им дава упатства и смер-
ници за заземање на ставови по одделни прашања; 

7. ја известува самоуправната организација од-
носно заедницата за прашања што се претресуваат 
и за кои се одлучува во Собранието на Заедницата 
и 31 иницијативите и предлозите на делегатите на 
другите самоуправни организации и заедници; 

8. преку делегатите дава иницијатива и пред-
лози за разгледување на одделни прашања и за 
донесување на акти во Собранието на Заедницата; 

9. учествува преку делегатите во целокупната 
работа во одлучувањето на Заедницата; 

10. врши и други работи кои со закон, статут 
или друг општ акт на самоуправната организација 
односно заедница и се ставени во надлежност. 

Член 185 
Делегациите се должни за својата работа и за 

работата па делегатите во Собранието на Заедни-
цата да ја известуваат самоуправната организација 
односно заедница, а за својата работа се одговорни 
пред тие организации односно заедници. 

Делегациите соработуваат со делегациите на са-
моуправните организации и заедници заради спо-
годбено изнаоѓање на заеднички решенија по пра-
шањата од надлежноста на Собранието на Заед-
ницата. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 

1. Состав и избор 

Член 186 
Со работите на Заедницата управува Собрание-

то на Заедницата. 
Собранието на Заедницата го сочинуваат. 
— Соборот на делегатите на корисници на ус-

луги — работници; 
— Соборот на делегатите на корисници на ус-

луги — земјоделци; 
— Соборот на делегатите на даватели на ус-

луги. 

Член 187 
Соборот на делегатите на корисниците на ус-

луги — работници се состои од 14 делегати. 
Соборот на делегатите на корисниците на ус-

луги — земјоделци се состои од 8 делегати. 
Соборот на делегатите на давателите на ус-

луги се состои од 8 делегати. 

Член 188 
Делегатите во соборите на Собранието на З а -

едницата се избираат за време од 4 години. 
Никој не може повеќе од двапати едноподруго 

да биде биран за делегат во собор на Собранието 
на Заедницата. 

Член 189 
Изборот и отповикувањето на делегатите во 

соборите на Собранието на Заедницата се врши на 
начин и по постапка утврдена со закон. 

Верификација на мандатот на делегатите вр-
шат соборите на делегатите на Собранието на З а -
едницата по постапка утврдена со деловникот на 
Собранието. 

Член 190 
Општинската синдикална организација актив-

но и непосредно учествува во спроведувањето на 
постапката за избор на делегати во соборите на 
Собранието на Заедницата. 

Член 191 
Изборите на делегатите во соборите на Собра-

нието на Заедницата ги распишува Собранието на 
Заедницата. 

Кандидирањето на делегати и изборите на де-
легатите се спроведуваат по изборни единици ут-
врдени со одлука на Собранието на Заедницата. 

Изборите за делегати во соборите на Собрание-
то на Заедницата се одржуваат најдоцна 15 дена 
пред истекот на времето за кое биле избрани де-
легатите на кои им престанува мандатот. 

Времето од распишувањето до одржувањето на 
изборите не може да биде подолго од 2 месеци ниту 
пократко од 1 месец. 

Член 192 
Собранието на Заедницата со одлука го одреду-

ва бројот на делегатите што ги делегира секоја де-
легација и ги утврдува делегациите што избираат 
заеднички делегат. 

Бројот на делегатите што ги делегира секоја 
деле1ација односно повеќе делегации на основните 
самоуправни организации и заедници се определу-
ва сразмерно со бројот на работните луѓе што ра-
ботат во тие организации односно заедници, од-
носно живеат во месните заедници водејќи сметка 
за обезбедување на соодветната застапеност на од-
делните области на општествениот труд. 

Член 193 
Делегатите кои се избрани во соборите на де-

легатите на Собранието на Заедницата ја вршат 
својата функција во рамките на законот, овој ста-
тут и другите општи акти на Заедницата и ги имаат 
особено следните права и должности: 

1. да учествуваат во работата на Собранието 
на Заедницата и неговите органи и тела; 

2. при заземањето на ставови по прашања за 
кои се одлучува во органите на Заедницата да 
постапуваат во согласност со смерниците и основ-
ните ставови на делегациите кои ги делегирале и 
со интересите на Заедницата како целина; 

3. за работата на органите на Заедницата и за 
својата работа да ги известуваат делегациите кои 
ги^ делегирале и пред кои се одговорни за својата 
работа; 

4. да покренуваат иницијатива за разгледува-
ње на одделни прашања од областа на здравстве-
ното осигурување пред органите на Заедницата; 

5. да учествуваат во разгледувањето на сите 
акти што ги донесува Заедницата по кои се води 
јавна расправа и расправа во делегациите. 

Член 194 
Делегатот е самостоен во определувањето при 

гласањето. 
Делегатот е лично одговорен за вршење на 

својата функција и може да биде отповикан на на-
чин и по постапка утврдена со закон. 

Делегатот има право да поднесе оставка и да ја 
образложи. 

Член 195 
Со Деловникот на Собранието на Заедницата 

поблиску се утврдуваат правата, должностите и од-
говорностите на делегатите. 

Член 196 
На делегатот на собор на Собранието на Заед-

ницата му престанува мандатот и пред истекот на 
времето за кое е избран: 

1. со отповикување; 
2. со уважување на оставка; 
3. ако со правосилна судска пресуда биде осу-

ден на казна затвор во траење подолго од 6 месе-
ци или на друга потешка казна; 

4. ако настане случај на неспоивост на ф у н к -
цијата на делегатот со друга функција односно 
служба; 

5. со престанок на својството врз основа на кое 
е избран за делегат. 

2. Делокруг на работа 

Член 197 
Работите во надлежност на Собранието на За -

едницата утврдени со закон, Самоуправна спогод-
ба за основање на Заедницата, овој статут и дру-
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ги самоуправни општи акти на Заедницата, собо-
рите на делегатите ги вршат на заедничка седница, 
рамноправно и самостојно. 

Член 198 
Собранието на Заедницата на заедничките сед-

ници на сите собори на делегатите: 
1. донесува Статут на Заедницата; 
2. донесува финансиски план и усвојува заврш-

на сметка на Заедницата; 
3. го усвојува годишниот извештај за работа на 

Заедницата, ги разгледува извештаите за здрав-
ствената состојба на населението и условите под 
кои се укажува здравствената заштита; 

4. донесува деловник за работа; 
5. донесува програма за работа; 
6. го избира и отповикува претседателот и за-

меникот на претседателот на Собранието на Заед-
ницата; 

7. ги избира и отповикува претседателите и 
членовите на извршните органи и другите посто-
јани и повремени органи и тела на Собранието на 
Заедницата; 

8. го именува и разрешува секретарот на Заед-
ницата; 

9. одлучува за основањето и организацијата на 
Стручната служба на Заедницата преку која обез-
бедува вршење на стручните, административните 
и финансиските работи; 

10. одлучува за склучување на спогодба за ре-
гулирање на меѓусебните односи меѓу Заедницата и 
работниците на Стручната служба на Заедницата; 

11. избира и отповикува делегати во Собрание-
то на Републичката заедница на здравството и 
здравственото осигурување; 

12. одлучува за склучување на спогодба со 
други интересни заедници и организации за вр-
шење на определени стручни, финансиски и адми-
нистративни работи за тие заедници односно орга-
низации од страна на стручната служба на Заед-
ницата ; 

13. покренува иницијатива и учествува во склу-
чувањето на општествени договори и самоуправни 
спогодби со кои се остварува самоуправно уреду-
вање и усогласување на општествено-економските 
и други односи во областа на здравството и здрав-
ственото осигурување; 

14. одлучува за прифаќање на спогодба за 
здружување на Заедницата; 

15. утврдува предлози за измени и дополнувања 
на самоуправната спогодба за основање на Заед-
ницата; 

16. одлучува за склучување на спогодби со оп-
штествено-политичките заедници за обезбедување 
здравствена заштита на неосигурените лица; 

17. врши и други работи за кои е овластено со 
закон, овој статут, општествен договор, самоуправна 
спогодба и други самоуправни општи акти на За -
едницата. 

На заедничка седница Собранието одлучува 
рамноправно со надлежните собори на Собрание-
то на општината Свети Николе за прашањата од 
областа на здравството и здравственото осигуру-
вање. 

Член 199 
Соборот на делегатите на корисниците на услу-

гите — работници и Соборот на давателите на ус-
луги рамноправно: 

1. ја разгледуваат политиката за развој и унап-
редување на здравствената заштита и здравстве-
ната дејност и донесуваат годишни и перспектив-
ни планови за развој на здравствената заштита и 
здравствената дејност; 

2. одлучуваат за усмерување на средствата обез-
бедени за здравствена заштита врз основа на за -
еднички утврдената политика и за условите и на-
чинот под кои се остварува здравствената заштита; 

3. ги утврдува " приоритетите во изградбата и 
опремувањето на здравствените објекти на подрач-

јето на Заедницата и за насочување на средства-
та обезбедени за проширување на материјалната ос-
нова на трудот во здравствените организации на 
здружен труд; 

4. ги утврдува основите и условите за оства-
рување слободна размена на трудот меѓу корис-
ниците на услугите и давателите на услугите и це-
ната на здравствената заштита; 

5. ги утврдуваат основиците за определување 
на придонесите на здравственото осигурување за 
оние категории на осигуреници за кои основицата 
не е утврдена со закон; 

6. ги утврдуваат придонесите за здравствено 
осигурување; 

7. ги утврдуваат основите и мерилата за издво-
јување на средства во резервниот фонд на Заед-
ницата; 

8. одлучуваат за обезбедување дополнителни 
средства и за начинот за покривање на загубите 
во работењето на Заедницата; 

9. вршат и други работи кои со закон, овој ста-
тут и другите самоуправни општи акти на Заед-
ницата ќе им бидат ставени во надлежност. 

Член 200 
Соборот на делегатите корисници на услугите 

— земјоделци и соборот на делегатите даватели на 
услугите рамноправно: 

1. ја утврдуваат политиката за развој и унап-
редување на здравствената заштита и здравствената 
дејност и донесуваат годишни и перспективни пла-
нови за развој на здравствената заштита и здравст-
вената дејност; 

2. одлучуваат за усмерување на средствата 
обезбедени за здравствена заштита врз основа на 
заеднички утврдената политика и за условите и 
начинот под кои се остварува здравствената заш-
тита; 

3. ги утврдуваат приоритетите во изградбата и 
опремувањето на здравствените објекти на подрач-
јето на Заедницата и за насочување на средствата 
обезбедени за проширување на материјалната осно-
ва на трудот во здравствените организации на здру-
ж е н труд; 

4. ги утврдуваат основите и условите за оства-
рување слободна размена на трудот меѓу корисни-
ците на услугите и давателите на услугите и це-
ната на здравствената заштита; 

5. ги утврдуваат придонесите за здравствено 
осигурување; 

6. ги утврдуваат основите и -мерилата за издво-
јување на средствата во резервниот фонд на За -
едницата; 

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

8. вршат и други работи кои со закон, овој ста-
тут и другите самоуправни општи акти на Заед-
ницата ќе им бидат ставени во надлежност. 

Член 201 
Соборот на корисниците на услугите — работ- . 

ници во самостоен делокруг донесуваат општи акти 
за правата од здравствената заштита и другите 
права од здравственото осигурување, за условите 
и начинот на нивното остварување и врши други 
работи кои со закон, овој статут и другите самоуп-
равни општи акти на Заедницата ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Член 202 
Соборот на делегатите корисници на услугите 

—' земјоделци во самостоен делокруг донесуваат 
општи акти за правата од здравствената заштита и 
другите права од здравственото осигурување, за 
условите и начинот на нивното остварување и врши 
други работи кои со закон, овој статут и другите 
самоуправни акти на Заедницата ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 
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Член 203 
Собранието на Заедницата на заедничка седни-

ца на сите собори на делегатите донесува пол-
новажни одлуки со мнозинство гласови на присут-
ните делегати. 

За донесување на акти на заедничка седница 
потребно е присуство на мнозинство на делегатите 
на соборите. 

Член 204 
Во работите од надлежност на Собранието на 

Заедницата за кои самостојно одлучува одделен со-
бор на делегатите за полноважно одлучување пот-
ребно е присуство на мнозинството на делегатите 
на тој собор. Полноважни се одлуките за кои гла-
сале мнозинството од присутните делегати. 

Член 205 
Во работите од надлежност на Собранието на 

Заедницата за кои рамноправно одлучуваат собо-
рите на делегатите на корисниците на услугите 
и соборот на делегатите на давателите на услу-
гите, за полноважно одлучување потребно е мно-
зинство на делегатите од секој собор. 

Одлука или друг општ акт во чие донесување 
рамноправно учествуваат соборот на делегатите на 
корисниците на услугите и соборот на делегатите 
на давателите на услугите се смета за донесена ко-
га е изгласана во истоветен текст во надлежните 
собори. 

Ако при одлучувањето во надлежните собори 
ни по 2 (два) претреса едноподруго не се постигне 
согласност за истоветноста на текстот на одлука-
та или друг општ акт, се пристапува кон постапка 
за усогласување. 

Постапката за усогласување ја спроведува за -
едничка комисија во која секој собор избира една-
ков број членови. 

Комисијата од претходниот став работи по пос-
тапка утврдена со деловникот на Собранието на 
Заедницата. 

Ако во комисијата не се постигне согласност 
или ако еден собор не го усвои предлогот на коми-
сијата за решавање на спорното прашање, Собра-
нието на општината донесува одлука со која прив-
ремено го решава тоа прашање. 

Одлуката од претходниот став се применува до 
донесувањето на одлуката од надлежните собори на 
делегатите. 

Член 206 
Соборот на делегати на Собранието на Заед-

ницата заседава и одлучува одделно на свои сед-
ници, но соборите можат да одлучуваат да заседа-
ваат и да работат на заеднички седници, заради 
претресување на одделни прашања, сослушување на 
образложенија и усогласување на ставови. 

Соборите на делегатите кои учествуваат рам-
ноправно во донесувањето на одлуките или други 
акти можат да одлучуваат одлуката или актот да го 
претресат на заедничка седница. 

Кога соборите ќе одлучат да гласаат на заед-
ничка седница, делегатите на секој собор гласаат 
одделно. 

Член 207 
Гласањето, по правило, се врши јавно. 
По исклучок ако за тоа постојат оправдани 

причини, Собранието на Заедницата може да одлу-
чи гласањето за поодделно прашање да се изврши 
тајно. 

Член 208 
Собранието на Заедницата има деловник. 
Со Деловникот на Собранието на Заедницата 

поблиску се утврдува остварувањето на правата и 
должностите на делегатите, начинот на работата 
на Собранието, соборите на делегатите, нивните ор-
гани, изборот и разрешувањето на функционерите 
на Собранието, соборите, Извршниот одбор и дру-
гите органи и тела, постапката за донесување на 

актите, како и другите прашања од значење за 
работата на Собранието, соборите и нивните ор-
гани. 

Член 209 
Право на предлагање на одлуки и други акти 

од надлежност на Собранието на Заедницата има: 
секој делегат во својот собор, Извршниот одбор и 
другите органи и тела на Собранието и неговите со-
бори. 

Член 210 
Општинската синдикална организација има пра-

во да покренува иницијатива за донесување на нор-
мативни акти од надлежност на Собранието на 
Заедницата и право да учествува во постапката за 
нивното донесување. 

Собранието на Заедницата задолжително при-
бавува ставови, предлози и мислења на општинска-
та синдикална организација и другите општестве-
но-политички организации по предлогот на стату-
тот и другите самоуправни општи акти што ги 
донесува во рамките на својот делокруг, ги разгле-
дува нивните ставови и предлози и по нив се 
изјаснува. 

Член 211 
Општинската синдикална организација има пра-

во да дава предлози и иницијативи за склучување 
на самоуправни спогодби и општествени договори 
меѓу самоуправните интересни заедници, меѓу ко-
рисниците и давателите на услугите и непосредно 
да учествува во нивното склучување. 

Член 212 
Собранието на Заедницата и Општинската син-

дикална организација ќе ги усогласуваат ставови-
те, особено кога се решаваат прашањата во врска 
со правата и обврските на основачите на Заедни-
цата како што се: висината на стапките на при-
донесите, партиципација на осигурениците во тро-
шоците за користење на здравствената заштита, 
утврдувањето на средствата за развој и унапреду-
вање на здравствената дејност и друго. 

3. Претседател на Собранието на Заедницата и 
претседатели на соборите 

Член 213 
Собранието на Заедницата од редот на своите 

членови избира претседател и негов заменик. 
Претседателот на Собранието на Заедницата и 

неговиот заменик се избираат за време од 4 години. 
Претседателот на Собранието на Заедницата и 

неговиот заменик се избираат по постапка утврдена 
со деловникот на Собранието на Заедницата. 

Член 214 
Претседателот на Собранието на Заедницата го 

претставува Собранието и ги врши особено след-
ните работи: 

— ги организира и свикува заедничките седни-
ци на сите собори на делегатите и раководи со 
нив; 

— дава иницијатива за претресување на од-
делни прашања од делокругот на Собранието и не-
говите органи и тела и се грижи за усогласување 
на нивната работа; 

—' ја поттикнува меѓусебната соработка на со-
борите на делегатите, како и соработката на орга-
ните и телата на Собранието; 

— се грижи за примената на деловникот, за 
спроведување на начелата на јавност во работата и 
за остварувањето на правата на делегатите; 

— врши и други работи предвидени со делов-
никот или што ќе му ги одреди Собранието на З а -
едницата. 

Претседателот на Собранието на Заедницата ги 
потпишува сите акти што ги донесува Собранието 
на Заедницата, освен препораките на одделните 
собори. 

За својата работа претседателот е одговорен на 
Собранието на Заедницата. 
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Член 215 
Претседателот на Собранието на Заедницата, во 

случај на отсутност или спреченост, го заменува 
заменикот на претседателот на Собранието. 

Заменикот на претседателот му помага на 
претседателот на Собранието на Заедницата во ра-
ботата и во договор со него врши определени ра-
боти од неговиот делокруг. 

Член 216 
Секој собор на делегатите од редот на своите 

членови избира претседател на соборот и негов 
заменик. 

Претседателот на соборот на делегатите и не-
говиот заменик се избираат за време од 4 години. 

Претседателот на соборот на делегатите и не-
I овиот заменик се избираат по постапка утврдена 
со деловникот на Собранието на Заедницата. 

Член 217 
Претседателот на соборот на делегатите ги вр-

ши особено следните работи: 
— го претставува соборот; 
— се грижи за организирање на работата на 

соборот; 
—- покренува иницијатива за претресување од-

делни прашања од делокругот на соборот; 
— се грижи за усогласување на работата на со-

борот и соработката со другите собори; 
— се грижи за применувањето на деловникот; 
—- се грижи за спроведување на начелата на 

јавност во работата на соборот; 
— ги потпишува препораките и заклучоците 

што соборот ги донесува самостојно; 
— се грижи за остварувањето на правата на 

делегатите на соборот; 
— врши и други работи предвидени со делов-

никот или што ќе му ги одреди Собранието на З а -
едницата или соборите на делегатите. 

Член 218 
Замениците претседатели на соборите ги заме-

нуваат претседателите во случај на нивна отсут-
ност или спреченост за работа. 

ИЗВРШЕН ОДБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
ЗАЕДНИЦАТА 

Член 219 
Собранието на Заедницата има Извршен одбор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 

Член 220 
Извршниот одбор се состои од претседател и 6 

члена избрани од редот на делегатите на соборите 
на делегатите на Собранието на Заедницата, и тоа: 

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

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите корисници на услугите — земјоделци; 

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот 
на давателите на услугите. 

Член 221 
Извршниот одбор на Собранието на Заедницата 

ги врши особено следните работи: 
1. покренува иницијатива за донесување на са-

моуправните општи акти од надлежност на Собра-
нието на Заедницата; 

2. утврдува предлози на финансиските плано-
ви, завршни сметки на Заедницата, на самоуправни 
општи и други акти што ги донесува Собранието 
на Заедницата и дава мислење по предлозите на 
одлуки и други општи акти што на Собранието му 
ги поднесуваат други овластени предлагачи; 

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

4. се грижи за правилно спроведување на утвр-
дената политика на Заедницата и навремено извр-

шување на одлуките и заклучоците на Собранието 
на Заедницата; 

5. ги следи условите под кои осигурените лица 
ја остваруваат здравствената заштита и другите 
права од здравственото осигурување, се грижи за 
правилно остварување на правата на осигурените 
лица и предлага преземање на соодветни мерки; 

6. ги разгледува поплаките на осигурениците во 
врска со работата на Заедницата и условите под 
кои се укажува здравствената заштита и презе-
ма, односно предлага преземање на соодветни мер-
ки; 

7. одлучува за надоместокот на трошоците за 
правата од здравственото осигурување во висина 
до 5.000 динари; 

8. дава согласност на општиот акт на Стручната 
служба за утврдување на систематизацијата на 
работните места во Службата; 

9. ги избира и именува раководните работници 
во Стручната служба; 

10. врши и други работи определени со овој 
статут и општи акти на Собранието на Заедни-
цата. 

Член 222 
Претседателот и членовите на Извршниот одбор 

се избираат за време од 4 години. 
Изборот на претседателот и членовите на Из-

вршниот одбор се врши на првата седница на која 
се конституира Собранието на Заедницата на на-
чин и по постапка утврдена со Деловникот на Соб-
ранието на Заедницата. 

Член 223 
Секој член на Извршниот одбор има право да 

му предлага на Извршниот одбор претресување на 
одделни прашања од надлежност на одборот, да 
дава иницијатива за подготвување на самоуправни 
општи и други акти, како и да предлага утврдува-
ње на начелни ставови и преземање на соодветни 
мерки. 

Секој член на Извршниот одбор има право и 
должност со ставот на Одборот да го претставува 
Одборот на Собранието на Заедницата. 

Член 224 
Извршниот одбор работи и одлучува за пра-

шањата од својата надлежност на седници на кои 
присуствуваат мнозинството на членовите на Од-
борот. 

Извршниот одбор одлучува со мнозинство на 
гласови на присутните членови. 

Член 225 
Претседателот на Извршниот одбор ги врши 

особено следните работи: 
— го претставува Извршниот одбор; 
— го свикува и претседава на седниците на 

Извршниот одбор; 
— ги потпишува актите што ги донесува Из-

вршниот одбор и се грижи за нивно извршување. 

Член 226 
Претседателот на Извршниот одбор го. замену-

ва, во случај на отсутност или спреченост за рабо-
та, заменикот на претседателот. 

Член 227 
Извршниот одбор е одговорен за својата работа 

пред Собранието на Заедницата. 

Член 228 
Собранието може да отповика одделни членови 

на Извршниот одбор. 
Секој член на Извршниот одбор има право да 

поднесе оставка и да ја образложи. 
Оставката на мнозинството на членови на Од-

борот предизвикува оставка на целиот Извршен 
одбор. 
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Ако Извршниот одбор поднесе колективна ос-
тавка, како и во другите случаи кога му преста-
нува функцијата, Одборот останува на должност 
до изборот на нов извршен одбор. 

ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 229 
Постојани работни тела на Собранието на Заед-

ницата се: 
1. Комисија за избор и именување; 
2. Комисија за жалби; 
3. Комисија за остварување слободна размена 

на трудот; 
4. Комисија за статут: 
5. по потреба и други постојани и повремени 

комисии. 

Член 230 
Комисијата за избор и именување се состои 

од претседател и 4 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

избор и именување ги избира Собранието на З а -
едницата на својата прва седница од редот на де-
легатите на начин и по постапка утврдена со Де-
ловникот на Собранието на Заедницата. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
избор и именување се избираат за време од 4 го-
дини. 

Член 231 
Комисијата за избор и именување ја спрове-

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

Член 232 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и 4 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

жалби ги избира Собранието на Заедницата на сво-
јата прва седница од редот на делегатите на начин 
и постапка утврдена со Деловникот на Собрание-
то на Заедницата. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
жалби се избираат за време од 4 години. 

Член 233 
Комисијата за жалби решава во втор степен по 

жалбите на осигурениците изјавени против прво-
степените решенија донесени во постапка за оства-
рување на правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување. 

Член 234 
Комисијата за следење и проучување на пра-

шањата во врска со остварувањето на слободната 
размена на трудот се состои од претседател и 5 
члена. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
следење и проучување на прашањата во врска со 
остварувањето на слободната размена на трудот ги 
избира Собранието на Заедницата на својата прва 
седница од редот на делегатите на начин и постап-
ка утврдени со Деловникот на Собранието на За -
едницата. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
следење и проучување на прашањата во врска со 
остварувањето на слободната размена на трудот 
се избираат за време од 4 години. 

Член 235 
Комисијата за слободна размена на трудот: 
1. ги разгледува предлозите на програмите за 

развој на здравствената заштита и здравствената 
дејност; 

2. ги разгледува предлозите на здравствените 
организации на здружениот труд за изградба и 
опремување на здравствените објекти на подрач-
јето на Заедницата и дава свои предлози и мис-
лења; 

3. ги проучува предлозите на нормативите и 
стандардите за остварување на здравствената за -
штита и дава свои предлози и мислења; 

4. го проучува проблемот на цените на здрав- ^ 
ствените услуги и поднесува предлози за утврдува-
ње на цените на здравствените услуги; 

5. изготвува предлози за договарање на здрав-
ствената заштита; 

6. го следи извршувањето на договорите склу-
чени меѓу Заедницата и организациите на здру-
жениот труд од областа на здравството, условите 
под кои осигурениците ја остваруваат здравствена-
та заштита и предлага на Собранието и надлеж-
ните собори преземање на соодветни мерки; и 

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

Член 236 
Комисијата за статут се состои од претседател и 

6 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

статут ги избира Собранието на Заедницата на 
својата прва седница од редот на делегатите и ра-
ботниците на Стручната служба на Заедницата, на 
начин и по постапка утврдена со деловникот на 
Собранието на Заедницата. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
статут се избираат за време од 4 години. 

Член 237 
Комисијата за статут ги проучува и разгледува 

мислењата и предлозите што се однесуваат на Ста-
тутот на Заедницата и му предлага на Собранието 
на Заедницата измена и дополнување на Статутот. 

Член 238 
Претседателот и членовите на работните тела 

на Собранието се избираат од редот на делегатите 
на Собранието со ' соодветна застапеност на сите 
собори на делегатите. 

Одреден број на членови на комисиите и дру-
гите работни тела на Собранието можат да се изби-
раат и од редот на стручните и јавни работници 
со тоа што бројот на членовите од редот на струч-
ните и јавни работници не може да биде поголем од 
бројот на членовите што се избираат од редот на 
делегатите. 

Член 239 
За проучување на одделни прашања од сво-

јот делокруг, за составување на извештаи по овие 
прашања како и за изготвување на нацрт на акти, 
комисиите и другите тела можат да образуваат ра-
ботни или стручни групи или да предложат Собра-
нието да одлучи да се ангажираат научни или 
други институции или одделни стручни лица. 

Членовите на работните или стручни групи се 
именуваат од редот на членовите на комисиите од-
носно друго работно тело, од редот на работниците 
на Стручната служба на Заедницата и од редот 
на одредени стручни јавни работници. 

Член 240 
Комисијата или друго работно тело на Собра-

нието на Заедницата работи на седници на кои 
присуствуваат мнозинството на членовите на Ко-
мисијата односно телото. 

Комисијата или друго работно тело на Собра-
нието на Заедницата донесува полноважни одлуки 
со мнозинство на гласови од присутните членови. 

СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 241 
Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го именува и раз-

решува Собранието на Заедницата на заедничка 
седница на сите собори на делегатите. 
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Член 242 
За секретар на Заедницата може да биде име-

нувано лице со висока или виша школска подго-
товка — правна насока и над 10 години работно 
искуство на раководни работни места, а кое се 
истакнува со организаторски и стручни способ-
ности и поседува морално-политички квалитети. 

Секретарот на Заедницата се именува за време 
од 4 години и по истекот на тој рок може да биде 
повторно именуван. 

Ако по истекот на мандатот секретарот на За -
едницата не биде повторно избран, Заедницата му 
понудува работно место во Стручната служба кое 
одговара на неговата стручна подготовка и дру-

гите работни способности. До распоредувањето на 
таквото работно место или ако понуденото работно 
место не го прифати, за време од 6 месеци од не-
говото разрешување, ги задржува сите права од 
работата и по основ на работата. За тоа време, 
доколку не се вработи, има право на личен доход 
во висина на личниот доход што го примил во по-
следниот месец пред разрешувањето од должност 
како и на другите зголемувања на личниот доход 
или другите примања, до кои евентуално во тоа 
време дојде. 

Член 243 
Секретарот на Заедницата може да биде разре-

шен и пред истекот на времето за кое е именуван 
по свое барање или врз основа на одлука на Собра-
нието на Заедницата. 

За постоење на услови за разрешување на се-
кретарот на Заедницата пред истекот на времето за 
кое е именуван дава мислење Комисијата од член 
230 од овој статут. 

Ако секретарот на Заедницата се разрешува 
по свое барање, Собранието на Заедницата ќе го 
разреши од должност со истекот на 6 месеци од 
поднесувањето на барањето доколку со заемна со-
гласност не биде поинаку одредено. 

Член 244 
Секретарот на Заедницата ги врши особено 

следните работи: 
1. се грижи за правилно и навремено спрове-

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

2. ја застапува Заедницата во односите со дру-
гите органи и организации; 

3. ја застапува Заедницата при склучување на 
договори со организациите на здружениот труд на 
здравството за укажување на здравствена зашти-
та на осигурените лица; 

4. му помага на претседателот на Собранието, 
претседателите на соборите и претседателот на Из-
вршниот одбор во подготвувањето на седниците на 
Собранието и Извршниот одбор; 

5. презема мерки и се грижи за извршување 
на задачите од областа на народната одбрана; 

6. врши и други работи за кои е овластен со 
закон, Статутот, општите и други акти на Заедни-
цата. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавец за 
извршување на финансискиот план на Заедни-
цата. 

Член 245 
Секретарот има право и должност да учествува 

во работата на Собранието и Извршниот одбор без 
право на одлучување. 

Ако смета дека акт на Собранието на Заедни-
цата или неговите органи е во спротивност со за-
кон, секретарот на Заедницата ќе го извести за 
тоа надлежниот орган на Собранието на општината 
Свети Николе. 

Член 246 
Секретарот на Заедницата за својата работа е 

одговорен пред Собранието на Заедницата. 

Член 247 
Секретарот на Заедницата раководи со Струч-

ната служба на Заедницата и во тоа својство ги 
врши особено следните работи: 

1. се грижи за законито, правилно и ефикасно 
работење на Стручната служба на Заедницата и за 
унапредување на работата на Службата; 

2. издава упатства за работа на Стручната 
служба на Заедницата; 

3. се грижи за навремено спроведување на од-
луките и заклучоците на самоуправните органи на 
работната заедница на Стручната служба на За -
едницата; 

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

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

Член 248 
АКО секретарот на Заедницата смета дека општ 

или поединечен акт кој е донесен во работната за -
едница, освен поединечните акти донесени во 
управна постапка и актите за кои во одлучувањето 
е предвидена надлежност на судот, е спротивен на 
закон односно друг пропис, општествен договор, 
самоуправна спогодба, или самоуправен општ акт 
на Заедницата или работната заедница, ќе го пре-
дупреди органот којшто донел таков акт. Ако и по 
предупредувањето органот остане при својата од-
лука секретарот има право и должност да го запре 
од извршување таквиот акт и за тоа да го изве-
сти надлежниот орган на Собранието. 

Член 249 
На секретарот на Заедницата во неговата ра-

бота му помагаат раководните работници во Струч-
ната служба на Заедницата. 

Раководните работници во Стручната служба на 
Заедницата ги избира и именува Извршниот одбор 
по предлог на Комисијата за избор и именување 
и по прибавено мислење од секретарот на Заедни-
цата. 

Извршниот одбор дава претходна согласност по 
однос на изборот на работниците на раководни ра-
ботни места во Стручната служба на Заедницата 
што ги избира надлежниот орган во работната 
заедница. 

Член 250 
Личниот доход на секретарот на Заедницата и 

на раководните работници во Стручната служба 
на Заедницата го одредува Извршниот одбор на 
Собранието на Заедницата. 

Извршниот одбор дава претходно мислење за 
личниот доход на работниците на раководни работ-
ни места во Стручната служба на Заедницата што 
ги избира надлежниот орган на работната заед-
ница. 

Другите права од работата и по основ на рабо-
тата секретарот на Заедницата и другите работни-
ци на раководни работни места во Стручната 
служба на Заедницата ги остваруваат според само-
управните општи акти на Стручната служба. 

ОДБОР ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА 

Член 251 
Заради обезбедување самоуправна контрола над 

работата на органите на управувањето и Струч-
ната служба на Заедницата, како и начинот и ус-
ловите под кои се укажува здравствената заштита, 
се формира Одбор за самоуправна контрола. 

Одборот за самоуправна контрола е самостоен 
самоуправен орган на Заедницата. 

Член 252 
Одборот за самоуправна контрола се состои од 

5 члена од кои 2 избираат корисниците на услуги-
те — работници, 1 корисниците на услугите — зем-
јоделци и 2 давателите на услугите. 
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Член 253 
Членовите на Одборот за самоуправна контрола 

ги избираат делегациите на корисниците на услу-
гите и на давателите на услугите на начин и по 
постапка предвидена за избор на делегати во Со-
бранието на Заедницата. 

Собранието на Заедницата со посебна одлука 
ги определува делегатските единици во кои се из-
бираат делегати во Одборот за самоуправна кон-
трола. 

Член 254 
Изборите за членови на Одборот за самоуправ-

на контрола се вршат истовремено со изборите за 
делегати на Собранието на Заедницата. 

Член 255 
На првата седница на Одборот за самоуправна 

контрола се врши конституирање и се избира прет-
седател и заменик на претседателот. 

Член 256 
Одборот за самоуправна контрола работи на сед-

ници на кои присуствуваат повеќе од 2/3 од чле-
новите. / 

Одборот за самоуправна контрола донесува 
полноважни одлуки со мнозинство на гласови од 
вкупниот број на членовите од Одборот. 

Член 257 

Одборот на самоуправната контрола ги врши 
особено следните работи: 

1. врши увид во работата на Заедницата и неј -
зините органи; 

2. врши контрола по однос на правилно при-
менување на Статутот на Заедницата и другите 
општи акти што ги донесува Собранието на Заед-
ницата; 

3. врши увид во работата на Стручната служ-
ба на Заедницата по однос на начинот на врше-
њето на стручните, финансиските и административ-
ните работи на Заедницата; 

4. врши увид во работата на здравствената 
служба по однос на начинот и условите под кои 
се укажува здравствената заштита; 

5. покренува иницијатива за разгледување и 
решавање на прашања од надлежност на Собра-
нието на Заедницата; 

6. поднесува извештај за својата работа на де-
легациите и самоуправните организации односно за-
едници кои покренале одредени прашања; 

7. бара од органите на Заедницата и од орга-
ните во организациите што вршат здравствена деј -
ност одговори, информации и извештаи по пра-
шања покренати од организации на здружен труд, 
други самоуправни организации и заедници и оси-
гурениците и ги известува за акциите што ги пре-
зема на нивна иницијатива; 

8. ја известува јавноста за акциите што ги пре-
зел, за резултатите од тие акции и за својот став 
по однос на покренатите прашања; 

9. врши и други прашања што произлегуваат 
од законот, овој статут и другите општи акти на 
Заедницата. 

Член 258 
Одредбите од овој статут со кои се утврдуваат 

правата и должностите на делегатите во Собрание-
то на Заедницата се однесуваат и на членовите на 
Одборот за самоуправна контрола. 

Член 259 

Одборот за самоуправна контрола има делов-
ник. 

Со деловникот на Одборот за самоуправна кон-
трола поблиску се утврдуваат правата и должно-
стите на членовите на Одборот и начинот и по-
стапката за решавање на поедини прашања од не-
говата надлежност. 

VI 
ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 260 
Работата на Собранието на Заедницата и него-

вите органи е јавна. 
Член 261 

Собранието обезбедува услови редовно да ја из-
вестува јавноста за својата работа и за работата 
на органите и телата на Собранието и за нивните 
одлуки и ставови по прашањата што ги претре-
суваат. 

Член 262 
На седниците на Собранието, неговите органи и 

тела имаат право да присуствуваат претставници 
на општествено-политичките организации, опште-
ствено-политичките заедници, претставниците на 
печатот и другите средства за јавно информирање 
на граѓаните и претставници на Стручната служба 
на Заедницата. 

Претставниците од ставот 1 на овој член можат 
да учествуваат во работата на седниците без пра-
во на одлучување. 

Член 263 
Претседателот на Собранието, претседателот 

на Извршниот одбор и секретарот на Заедницата се 
грижат јавноста на соодветен начин да биде ин-
формирана за на јважните прашања за кои се од-
лучува во Заедницата по пат на дневниот печат, ра-
диото или телевизијата. 

Член 264 
На јавна расправа задолжително се изнесу-

ваат: 
— нацртот на Статутот на Заедницата; 
— нацртот на Програмата за развој на здрав-

ствената заштита и здравствената дејност; 
— нацрт на финансискиот план на Заедницата 

и нацрт на одлуките за стапките на придонесите; 
— нацртот на повеќегодишните програми за 

развој на здравствената заштита и здравствената 
дејност. 

Собранието на Заедницата може да одлучи на 
јавна расправа да изнесе и други прашања од сво-
јот делокруг. 

Член 265 
Нацртите на актите за јавна расправа од над-

лежноста на Собранието на Заедницата ги утвр-
дува Извршниот одбор, ако Собранието не одлучи 
поинаку. 

Член 266 
Собранието на Заедницата е должно да ги земе 

предвид при одлучувањето предлозите, забелеш-
ките и мислењата од јавната расправа по нацртите 
на актите. 

Член 267 
Информациите и другите материјали во врска 

со прашањата што се разгледуваат во Собранието 
на Заедницата се достапни на јавноста. 

Член 268 
Работните луѓе — членови на Заедницата имаат 

право да бараат од Собранието на Заедницата и од 
Одборот на самоуправната контрола да ги инфор-
мира за работењето на Заедницата и на тој начин 
вршат контрола над работењето на Собранието и 
неговите органи, како и на Стручната служба на 
Заедницата. 

Член 269 
Основачите на Заедницата непосредно или пре-

ку своите делегации и делегати може да бараат од-
говорност на Собранието и другите органи на З а -
едницата во колку оценат дека нивната работа не 
е во согласност со закон, Самоуправната спогодба 
на Заедницата, овој статут и другите самоуправни 
општи акти на Заедницата. 

Делегацијата односно делегациите можат да го 
отповикаат делегатот што го избрале доколку оце-
нат дека не ја извршува доверената функција со-
весно и со успех, на начин и по постапка утврдена 
со закон. 
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УП 
СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 270 
Заедницата обезбедува вршење на стручните, 

административните и финансиските работи од сво-
јата надлежност преку Стручната служба органи-
зирана како работна заедница во нејзин состав. 

Член 271 
Стручната служба на Заедницата во својот де-

локруг: 
1. ракува со средствата на Заедницата во со-

гласност со закон, овој статут и другите општи 
акти на Заедницата и заклучоците на нејзините 
органи; 

2. ги врши стручните работи на извршувањето 
на Законот, овој статут и другите општи акти на 
Заедницата; 

3. ги следи и анализира состојбите и проблеми-
те во областа на здравството и здравственото оси-
гурување и во врска со тоа предлага на самоу-
правните органи на Заедницата преземање на по-
требни мерки; 

4. приготвува предлози за потребни анализи и 
документација со цел за донесување на општи и 
други акти на Заедницата; 

5. се грижи за наплата на придонесите за здрав-
ствено осигурување; 

6. приготвува и обработува материјал за сед-
ниците на Собранието на Заедницата и неговите 
органи и тела; 

7. решава во прв степен за правата на осигуре-
ниците од здравствената заштита и здравственото 
осигурување и врши исплата на парични надоме-
стоци и други примања на осигурениците; 

8. врши исплата на средствата за здравствена-
та заштита на здравствените организации на здру-
жениот труд врз основа на одлука на Собранието 
на Заедницата и договорите за укажување на 
здравствени услуги; 

9. ги врши работите во врска со склучувањето 
на договорите со здравствените организации на 
здружен труд за укажување здравствени услуги 
на осигурените лица и врши контрола на извршу-
вањето на тие договори; 

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

11. ги врши административните и техничките ра-
боти во врска со работата на самоуправните органи 
на Заедницата; 

12. врши определени работи во врска со спрове-
дувањето на здравственото осигурување што про-
излегуваат од конвенциите и другите меѓународни 
спогодби; 

13. преку лекарските комисии врши оценка на 
работната способност на осигурениците, како и 
оценка за здравствената состојба на осигурените 
лица во случаите определени со овој статут и дру-
гите општи акти на Заедницата; 

14. врши и други стручни, финансиски и ад-
министративни работи што произлегуваат од за-
конските и други прописи, овој статут и другите 
општи акти на Заедницата. 

Член 272 
Стручната служба на Заедницата може врз ос-

нова на самоуправна спогодба меѓу Собранието на 
Заедницата и други самоуправни интересни заед-
ници да врши определени административни, ф и -
нансиски и други стручни работи на тие заедници. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности на 
работниците на Стручната служба на Заедницата и 
тие заедници се утврдуваат со самоуправна спо-
годба или договор, во согласност со закон. 

Член 273 
Стручната служба на Заедницата работи врз ос-

нова на Програмата за работа на Собранието на 
Заедницата. 

Стручната служба на Заедницата ги врши ра-
ботите од својот делокруг во согласност со закон, 
овој статут, другите општи акти, насоките и заклу-
чоците на самоуправните органи на Заедницата и 
во согласност со политиката што ја утврдува Со-
бранието на Заедницата. 

Стручната служба на Заедницата за својата ра-
бота е одговорна пред Собранието на Заедницата и 
должна е на барање на Собранието, а на јмалку 
еднаш годишно, да донесува извештај за својата 
работа. 

Член 274 
Стручната служба на Заедницата работите од 

својот делокруг ги врши преку организирани служ-
би, лекарска комисија и комисија на лекари-веш-
таци. 

Организацијата на Стручната служба на З а -
едницата ја утврдува Собранието на Заедницата 
со општ акт. 

Составот, делокругот и начинот на работата на 
лекарската комисија и на комисијата на лекари-
вештаци се утврдува со посебен општ акт на З а -
едницата. 

Член 275 
Систематизацијата на работните места, бројот 

на работниците за извршување на задачите од де-
локругот на Стручната служба како и потребната 
школска спрема (стручна подготовка) и работно 
искуство на секое поодделно работно место се утвр-
дува со општ акт на работната заедница на Струч-
ната служба што се донесува во согласност со Из-
вршниот одбор на Собранието на Заедницата по 
прибавеното мислење на секретарот на Заедницата. 

Член 276 
Висината на средствата за работа на Струч-

ната служба, на предлог на Службата, се утврду-
ва со финансискиот план на Заедницата во соглас-
ност со предвидениот обем на работа утврден со 
Програмата за работа на Стручната служба. 

Работниците на Стручната служба на Заедни-
цата имаат право на средства за личен доход и 
заедничка потрошувачка во согласност со начелото 
за распределба според трудот и општествено утвр-
дените основи и мерила за распределбата што ва-
жат за организацијата на здружениот труд. 

Работниците на Стручната служба на Заедни-
цата имаат и други самоуправни права во склад со 
природата на работите што ги вршат и општестве-
ната и политичка одговорност на Заедницата за 
која ги вршат работите во остварувањето на неј -
зините функции и задачи. 

Член 277 
Средствата од став 1 на претходниот член, како 

и трошоците на работењето, законските и договор-
ните обврски и амортизацијата на основните сред-
ства, се обезбедуваат со финансискиот план на За -
едницата врз основа на Програмата за работа на 
Стручната служба на Заедницата. 

Собранието на Заедницата дава согласност на 
програмата за работа на Стручната служба на За -
едницата. 

Член 278 
Во својата работа Стручната служба ги користи 

основните средства на Заедницата. 
Посебни средства за набавка на опрема преку 

средствата за амортизација, како и средствата за 
изградба и адаптација на деловните простории се 
обезбедуваат одделно од средствата од претходниот 
член и се доделуваат на Стручната служба на З а -
едницата како наменски средства. 

Висината на таквите средства ја утврдува Со-
бранието на Заедницата на предлог на Стручната 
служба на Заедницата, а за користење на овие 
средства одлучува работната заедница во склад со 
нивната намена. 

Стручната служба на Заедницата има своја 
тековна сметка. 
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Член 279 
Меѓусебните права, обврски и одговорности на 

работниците на Стручната служба на Заедницата 
се утврдуваат со посебна спогодба или договор што 
за склучува Собранието на Заедницата и работ-
ниците на Стручната служба. 

Член 280 
Работниците на Стручната служба на Заедни-

цата се должни по налог на секретарот на Заед-
ницата да извршат и задачи кои не се утврдени 
со Програмата за работа на Стручната служба, ако 
со тоа се попречува настапување на штета, во слу-
чаи на измена на прописите и ако тоа го бараат 
Собранието на Заедницата и неговите органи или 
Одборот за самоуправна контрола. 

За извршување на задачите што не се утвр-
дени со програмата за работа на Стручната служ-
ба на Заедницата и за чие извршување не се обе-
збедени средства, Собранието на Заедницата обез-
бедува средства со посебна одлука. 

Член 281 
Работниците на Стручната служба на Заедни-

цата ја сочинуваат работната заедница на Струч-
ната служба и заради остварување на своите само-
управни права бираат свои органи на управување-
то и во согласност со Уставот, законот, овој статут 
и спогодба односно договор од претходниот член, 
своите меѓусебни односи во така здружената за-
едница ги утврдуваат со самоуправни спогодби и 
други акти на работната заедница и на органите на 
управувањето. 

Член 282 

Работното време на работниците во Стручната 
служба на Заедницата изнесува 42 часа седмично. 

Распоредот на работното време во текот на сед-
мицата се утврдува со посебен општ акт на работ-
ната заедница на Стручната служба во согласност 
со Собранието на Заедницата. 

На одделни работни места може да се воведе 
и работа во смени со посебна одлука на Струч-
ната служба во согласност со Собранието на Заед-
ницата. 

УШ 
НАРОДНА ОДБРАНА И ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

Член 283 

Во согласност со концепцијата за општонарод-
на одбрана и со плановите и со другите општи 
акти донесени од надлежен орган на општестве-
но-политичката заедница, Заедницата организира и 
спроведува подготовки и презема мерки за одбра-
на и заштита и за работа во случај на непосредна 
воена опасност и војна. 

Носители на подготовките и мерките за одбра-
на и заштита и за работа во случај на непосредна 
воена опасност и во војна се: Собранието на Заед-
ницата,. секретарот на Заедницата и работната за-
едница на Стручната служба на Заедницата. 

Член 284 

Собранието на Заедницата во областа на народ-
ната одбрана ги врши следните работи: 

1. донесува општи акти со кои се регулираат 
прашањата во врска со народната одбрана; 

2. ја утврдува организацијата на органите и 
другите тела на Заедницата во случај на непосред-
на воена опасност и во случај на војна; 

3. утврдува финансиски средства за спроведу-
вање на подготовките во областа на народната од-
брана; 

4. врши и други работи од областа на народната 
одбрана што врз основа на закон и други законски 
прописи и општи акти на Заедницата ќе му бидат 
ставени во надлежност. 

Член 285 
За извршување на задачите од областа на на-

родната одбрана и цивилната заштита Собранието 
формира Комисија за народна одбрана и ги утвр-
дува другите органи на народна одбрана и цивил-
на заштита. 

Составот, начинот на избор и делокругот на ра-
ботата на Комисијата и другите органи на народ-
ната одбрана и цивилната заштита го утврдува Со-
бранието на Заедницата со посебен општ акт. 

Член 286 
Секретарот на Заедницата како раководител на 

подготовките за одбрана и заштита во случај на 
војна ги врши особено следните работи: 

1. се грижи за спроведување на општите про-
писи и одлуки на надлежните органи што се од-
несуваат на подготовките за одбрана и заштита во 
случај на војна; 

2. се грижи за извршување на одлуките што ги 
донесува Собранието на Заедницата за спроведу-
вање на подготовките за народна одбрана; 

3. во случај на непосредна воена опасност ор-
ганизира спроведување на пропишани мерки за 
приправност, а во случај на мобилизација и војна 
организира и непосредно раководи со подготов-
ките за преминување на Заедницата во воена ор-
ганизација; 

4. врши и други работи што со закон и други 
општи прописи на општествено-политичките заед-
ници и општи акти на Заедницата ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Член 287 
Работната заедница на Стручната служба на 

Заедницата организира и спроведува подготовки и 
презема мерки за одбрана и заштита и за работа 
во случај на непосредна воена опасност и во војна. 

За извршување на задачите од областа на на-
родната одбрана и цивилната заштита, работната 
заедница обезбедува потребни финансиски сред-
с в а . 

IX 
СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НА 

ЗАЕДНИЦАТА 

Член 288 
Општи акти на Заедницата се: Статут на За -

едницата, правилници, одлуки и деловници. 

Член 289 
Предлог за донесување на општи акти, склу-

чување на општествени договори или самоуправни 
спогодби можат да поднесат: 

1. секој делегат на Собранието на Заедницата; 
2. Извршниот одбор на Собранието на Заед-

ницата; 
3. секој собор на делегатите; 
4. комисиите и другите работни тела на Собра-

нието на Заедницата; 
5. делегација или повеќе делегации од Општи-

ната; 
6. Одборот за самоуправна контрола на Заедни-

цата; 
7. Собранието на општина Свети Николе; 
8. Општинската синдикална организација и дру-

ги општествено-политички организации во градот. 
Предлогот за донесување на општ акт се подне-

сува во форма на нацрт со посебно образложение. 

Член 290 
За предлогот за донесување на општ акт се из-

јаснува Извршниот одбор на Собранието на Заед-
ницата. 

Утврдениот предлог на нацртот Извршниот од-
бор го доставува на Собранието на Заедницата. 

Ако Извршниот одбор не го усвои предлогот 
за донесување на општ акт, должен е за тоа да го 
извести предлагачот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 291 
Статутот на Заедницата како нацрт-статут се 

изнесува на јавна дискусија. 
Јавната дискусија по нацрт-статутот на Заед-

ницата трае 30 дена. 

Член 292 
Собранието може да одлучи да се изнесат на 

јавна дискусија и други самоуправни општи акти 
пред нивното конечно донесување, а особено са-
моуправните општи акти со кои се утврдуваат пра-
вата и обврските од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување. 

Член 293 
Работните луѓе — основачи на Заедницата се 

изјаснуваат по Статутот и другите општи акти на 
Заедницата на-собирите на работните луѓе во орга-
низациите на здружен труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници. 

Член 294 
Делегациите на работните луѓе — основачи на 

Заедницата се должни по доставениот акт да при-
бават мислење од собирот на работните луѓе и да 
го достават на делегатската единица. 

Делегациите во делегатската единица ги раз-
гледуваат доставените предлози, мислења и забе-
лешки, ги усогласуваат ставовите на собирите на 
работните луѓе односно делегациите и за тоа до-
ставуваат предлози и мислења на Извршниот одбор. 

Во колку делегациите не достават свои изве-
штаи односно мислења и предлози во оставениот 
рок, ќе се смета дека по доставениот акт немаат 
никакви забелешки и предлози. 

Член 295 
Актите што се изнесуваат на јавна дискусија 

се доставуваат на Собранието на општината Све-
ти Николе, на општествено-политичките организа-
ции, како и на другите самоуправни организации 
и заедници. 

Член 296 
Јавната дискусија ја организира и следи Из-

вршниот одбор на Собранието на Заедницата и му 
поднесува на Собранието извештај за резултатите 
од јавната дискусија. 

Извештајот од јавната дискусија ги опфаќа ми-
слењата и предлозите што биле изнесени на јавната 
дискусија. 

Член 297 
Самоуправните и други општи акти што ги 

донесува Собранието и неговите собори ги потпи-
шува претседателот на Собранието на Заедницата. 

Член 298 
Статутот, самоуправните и други општи акти 

што ги донесува Собранието на Заедницата се об-
јавуваат во „Службен весник на СРМ", а Собра-
нието на Заедницата може да одлучи општ акт да 
се објави и во „Службен гласник" на општина Све-
ти Николе. 

Член 299 
Статутот и другите општи акти на Заедницата 

влегуваат во сила осмиот ден од денот на објаву-
вањето, доколку од особено оправдани причини со 
поедини општи акти не е поинаку одредено, а се 
применуваат од денот одреден со тие акти. 

Статутот на Заедницата се објавува по добива-
њето на потврда од Собранието на општина Свети 
Николе. 

Член 300 
Одредбите од овој статут за постапката за до-

несување и објавување на општите акти што ги до-
несува Собранието на Заедницата се применуваат 
и во поглед на постапката за измените и дополну-
вањата на тие акти доколку со овој статут не е по-
инаку предвидено. 

Член 301 
Предлог за изменување на Статутот на Заедни-

цата може да поднесе: 
— секој собор на делегатите; 
— Извршниот одбор; 
— Одборот за самоуправна контрола; 
— најмалку 15 делегати. 
По предлогот за измена на Статутот одлучува 

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

За предлогот за изменување на Статутот на 
Заедницата се изјаснува и Општинската синдикал-
на организација. 

Член 302 
Ако предлогот за измени на Статутот на Заед-

ницата содржи битни измени во односите уредени 
со Статутот, предлогот за измени на Статутот на 
Заедницата задолжително се изнесува на јавна ди-
скусија. 

Измена на Статутот се врши со статутарна од-
лука. 

Член 303 
Кога некој општ акт ќе претрпи повеќе измени 

и дополнувања Извршниот одбор на Собранието го 
утврдува и објавува пречистениот текст на тој 
акт. 

X 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 304 
Сите општи акти донесени од Собранието на 

Заедницата пред донесувањето на овој статут ќе се 
усогласат со Статутот најдоцна во рок од 1 го-
дина по влегувањето во сила на Статутот. 

Член 305 
Овој статут влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-3/6 
1 март 1977 година 

Свети Николе 
Претседател, 

Здравко Богатинов, с. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ - ОХРИД 

244. 

Врз основа на член 23 од Самоуправната спо-
годба за основање на СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување, Собранието на Заедницата 
заедно со Соборот на здружениот труд на Собра-
нието на Општината — Охрид, на својата седница, 
одржана на 26 февруари 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 
И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈ-

НОСТ НА ОПШТИНАТА ОХРИД ЗА 1977 
ГОДИНА 

Член 1 
Се усвојува Програмата за развој и унапре-

дување на здравствената дејност на општината 
Охрид за 1977 година. 

Програмата од претходниот став е составен дел 
на оваа одлука. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 02-2621 
26 февруари 1977 година 

Охрид 
Претседател, 

Раде Смилески, с. р. 
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МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Ученичка книшка за Ш одделение, издадена од 
Основното училиште „25 Мај" — Сингелиќ на име 
Асима Демирова, Скопје. (735) 

Здравствена легитимација издадена од Кратово 
на име Миран Тодоровски, Скопје. (736) 

Ученичка книшка за VIII одделение, издадена 
од Основното училиште „Коле Неделковски" — 
Скопје на име Евдокија Панчевска, Скопје. (737) 

Воена книшка серија бр. АТ-13729 издадена од 
Скопје на име Зоран Милошевиќ, Скопје. (738) 

Воена книшка издадена од Дивуље — Сплит на 
име Видоје Трпковски, Скопје. (739) 

Свидетелство за Ш година, издадено од Учи-
тел ската школа „Никола Карев" — Скопје на име 
Димитар Јанески, Битола. (740) 

Свидетелство за положен завршен испит изда-
дено од Економскиот техникум „Борис Кидрич" — 
Скопје на име Снежана Блажевска , Скопје. (741) 

Ученичка книшка за V одделение, издадена 
од Основното училиште „25 Мај" — Сингелиќ на име 
Мамер Далип, Скопје. (742) 

Свидетелство за УШ одделение издадено од 
Основното училиште „А. С. Макаренко" Ѓ. Петров 
на име Стојан Стојановски, Скопје. (743) 

Свидетелство за VI одделение издадено од Ос-
новното училиште во с. Кожле, Скопско на име 
Наталија Ацевска, Скопје. (744) 

Слободна карта издадена од ГСП — Скопје на 
име Љупчо Маневски, Скопје. (745) 

Свидетелство за IV година и диплома, издадени 
од Учителската школа „Зеф Љ у ш Марку" — Скоп-
је на име Сабри Сали Салиу, с. Липково, Куманово. 

(746) 
Работна книшка издадена од Скопје на име 

Есат Алија, Скопје. (747) 
Работна книшка издадена од Скопје на име Си-

нан Имери, Скопје. (748) 
Свидетелство за IV одделение издадено од Ос-

новното училиште во с. Маџари, на име Веселинка 
Василевска Тодева, Скопје. (749) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Бран-
ко Поповски, Скопје. (750) 

Воена книшка издадена од Скопје на име Исак 
Селим, Скопје. (751) 

Воена книшка издадена од СУВР — Скопје на 
име Ангел Јакимовиќ, Скопје. (752) 

Свидетелство за УШ одделение на име Кица Ва-
шаревска, с. Ношпал, Битола. (753) 

Свидетелство за IV одделение на име Вера Мир-
ческа, ул. „М. Пијаде" бр. 224, Прилеп. (754) 

Свидетелство за Ш година издадено од средно 
медицинското училиште — акушерски смер на име 
Весела Панчевска, ул. „Тризла" бр. 119, Прилеп. 

(755) 
Свидетелство бр. 08-2691/14, издадено од Со-

бранието на општината — Тетово на име Тра јан 
Стојче Јоноски, ул. „Илинденска" бр 87, Битола. 

(756) 
Свидетелство за I година, издадено од Економ-

ското училиште „Гоце Делчев" Куманово на име 
Љиљана Џартова, ул. „Г. Делчев" бр. 86, Куманово. 

(757) 
Свидетелство за П година, издадено од Еко-

номското училиште „Гоце Делчев" — Куманово на 
име Љиљана Џартова, ул. „Г. Делчев" бр. 86, Ку -
маново. (758) 

Свидетелство бр. 06-373 за П клас гимназија на 
име Грозде Стојановски, с. Конопница, Кр. Паланка. 

Воена книшка на име Демир Камбери, с. Ка -
лиште, Струга. (760) 

Диплома за квалификуван металостругар на 
име Велин Јованов, с. Мородвис, Кочани. (761) 

Свидетелство за УШ разред на име Велин Јо-
ванов, с. Мородвис, Кочани. (762) 

Свидетелство за УШ одделение на име Мевлан 
Тахири, с. Пирок, Тетово. (763) 

Диплома на име Даница Костадиновска, ул. „11 
Октомври" бр. 3/8, Т. Велес. (764) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Дашурије Идризи, с. Добарце, Тетово. (765) 

Ученичка книшка на име Синан Зулбеари, с. 
Строј ане, Гостивар. (766) 

Ученичка книшка на име Руфат Дервиши, с. 
Србиново, Гостивар. (767) 

Свидетелство за УШ одделение на име Мис-
лим Џемаили, с. Д. Бањица, Гостивар. (768) 

Возачка дозвола на име Фејза Ферит, ул. „Бр. 
Гиновски" бр. 85, Гостивар. (769) 

Свидетелство за IV одделение на име Месут 
Шабани, с. Дебреше, Гостивар. (770) 

Свидетелство за УШ одделение на име Славчо 
Чучурски, Берово. (771) 

Свидетелство за VП одделение на име Слобо-
данка Дамјановска, с. Браилово, Прилеп. (772) 

Работна книшка на име Лилјана Митевска, ул. 
,.Ангел Шишковски" бр. 20, Куманово. (773) 

Воена книшка издадена од В.П. 5340 — В а р а ж -
дин на име Стојанчо Спиро Тасевски, с. Шопско Ру-
дари, Кратово. (774) 

Свидетелство за IV одделение на име Нада Д. 
Илиевска, с. Пендаќ, Кратово. (775) 

Здравствена легитимација на име Душан Ди-
митровски, с. Сарачино, Тетово. (776) 

Здраствена легитимација на име Трпана Ди-
митровска, с. Сарачини, Тетово. (777) 

Здравствена легитимација на име Левта Дими-
треска, с. Сарачино, Тетово. (778) 

Здравствена легитимација на име Петре Дими-
т р о в и , с. Сарачино, Тетово. (779) 

Возачка дозвола бр. 6258, на име Абдулнасер 
Ќафијани , ул. „Г. Петров" бр. 48, Тетово. (780) 

СОДРЖИНА 
Страна 

180. Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за условите за одобрување кре-
дити за станбена изградба на функцио-
нерите — — — — — — — — — 401 

181. Одлука за усогласување на инвалид-
скиот додаток, посебниот инвалидски 
додаток и материјалното обезбедување за 
време на професионална рехабилитација 
со движењето на просечните животни 
трошоци — — — — — — — — 401 

182. Одлука за усогласување на постојаното 
материјално обезбедување на учесници-
те од Народноослободителната војна со 
движењето на просечните трошоци на 
животот — — — — — — — — — 401 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

243. Статут на Општинската заедница на 
здравството и здравственото осигурување 
— Свети Николе — — — — — — 402 

244. Одлука за усвојување на Програмата за 
развој и унапредување на здравствената 
дејност на општината Охрид за 1977 го-
дина — — — — — — — — — 431 
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кај Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


