
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 20 декември 1972 
С к о п ј е 

Број 43 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
6 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

402. 
Врз основа на член 38 од Законот за Служба-

та на општественото книговодство („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 31/72) и член 16 од Законот за 
општествена контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ" бр. 25/72), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА НАДОМЕСТО-
ЦИТЕ ЗА РАБОТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА СЛУЖ-
БАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО 

НА СРМ 

1. Извршниот совет на Собранието на СРМ да-
ва согласност на Тарифата за највисоките износи 
на надоместоците за работите и услугите на Служ-
бата на општественото книговодство на СР Ма-
кедонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето, а ќе се применува од 
1 јануари 1973 година. 

Бр. 12-3070/1 
17 ноември 1972 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Драган Захариевски, е. р. 

403. 
Врз основа на член 16 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот стопански раз-
виток на недоволно развиените краишта, Изврш-
ниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ 

СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА НЕДОВОЛНО 
РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

I. Се именува за директор на Републичкиот 
фонд за кредитирање на побрзиот стопански раз-
виток на недоволно развиените краишта ЃОКО 
МОЈСОВ, досегашен помошник на директорот на 
Републичкиот завод за општествено планирање. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-3157/1 
17 ноември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

404. 
Врз основа на член 57 од Законот за архив-

ската граѓа и архивите („Службен весник на СРМ" 
бр. 16/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА АРХИВОТ 

НА МАКЕДОНИЈА 

I. Се именува за директор на Архивот на Ма-
кедонија ДИМЧЕ СТОЈАНОВ-МИРЕ, од Скопје. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-3155/1 
17 ноември 1972 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

405. 
Врз основа на член 29 став 3 во врска со член 

38 став 1 од Законот за републичката управа 
(„Службен весник на СРМ" бр. 17/65 и 16/69), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДА-
ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА 

КУЛТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

I. Се именува за помошник на претседателот 
на Републичката комисија за културни врски со 
странство МИХАИЛ ЃОРЃИ БАНДЕ, советник во 
Градската конференција на ССРНМ — Скопје. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-3158/1 
17 ноември 1972 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

406. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 

ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се разрешува од должност советник во Из-
вршниот совет НИКОЛА ЗЛАТЕВСКИ, поради за-
минување на нова должност. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-3167/1 
17 ноември 1972 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 
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407. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршциот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 

ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се разрешува од должност советник во Из-
вршниот совет ПЕТАР ЧОКРЕВСКИ, поради за-
минување на нова должност. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-3160/1 
17 ноември 1972 година 

Скопје Претседател 
на Извршниот совет, 

д-р Ксенте Богоев, е. р. 

408. 
Врз основа на член 71 од Деловникот на Из-

вршниот совет на Собранието на СР Македонија, 
Извршниот совет, на седницата одржана на 5. ХИ. 
1972 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЛИЦЕ КОЕ ВО ИМЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ДА СКЛУЧИ СПОГОДБА СО СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД ОД-
ДЕЛОТ 3.02 ПОД Б ОД СПОГОДБАТА ЗА ГА-
РАНЦИЈА (ПРОЕКТ ЗА ПРЕНОС НА МРЕЖИ) 

БР. 836 ЈУ 

1. Се овластува Бранко БОГОЕВСКИ, помош-
ник на републичкиот секретар за финансии, во 
името на Социјалистичка Република Македонија да 
ја потпише Спогодбата со Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија за исполнување на 
обврските од одделот 3.02 под б од Спогодбата за 
гаранција (проект за пренос на мрежи) бр. 836 ЈУ. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СР Македонија". 

Бр. 12-3281/1 
5 декември 1972 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
Драган Захариевски, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

134. 
Врз основа на членот 88 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Битола, на седницата одржана на 
24 ноември 1972 година, донесе 

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

ГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — БИТОЛА 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Осигурениците од подрачјето на општините 

Битола, Демир Хисар и Ресен основаа Заедница 
за здравствено осигурување на работниците (во 
натамошниот текст: Заедница). 

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

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

Член 2 
Со овој статут се регулира кругот на осигу-

рените лица, обемот на нивните права и обврски, 
начинот на обезбедување средствата за оствару-
вање на осигурените права, составот и делокругот 
на органите на управувањето и времето за кое 
тие органи се избираат, како и условите и начинот 
на нивното избирање односно разрешување, начи-
нот на остварувањето на самоуправните права на 
осигурениците, утврдувањето на прашањата што 

се регулираат со општи акти, прашањата за кои 
се одлучува по пат на референдум и начинот на 
вршењето на стручните и административните ра-
боти на Заедницата. 

Член 3 
Називот на Заедницата е: Заедшхца на здрав-

ственото осигурување на работниците — Битола. 
Седиштето на Заедницата е во Битола. 

Член 4 
Осигурениците задолжително се осигуруваат 

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

Член 5 
Во Заедницата осигурениците ги обезбедуваат 

и задолжителните видови на здравствена ^а :гг.:та 
што се утврдени со закон. 

\ 

Член 6 
Заедницата врши одредени работи на спрове-

дување на здравственото осигурување по конвен-
циите и другите меѓународни спогодби. 

Член 7 
Осигурениците за себе и членовите на своите 

семејства самостојно ги утврдуваат во Заедницата: 
Здравствената заштита и другите права и обврски 
од здравственото осигурување, обемот и нивото на 
правата, условите и начинот на нивното користе-
ње, како и средствата потребни за остварување на 
тие права според законот и овој статут. 

Член 8 
Во рамките на Заедницата осигурениците ги 

здружуваат заради остварување здравствената за-
штита и другите права од здравственото осигу-
рување за себе и членовите на своите семејства. 

Средствата за остварување на здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигу-
рување се обезбедуваат со придонеси од осигу-
рениците, со придонесот од обврзниците за пла-



20 декември 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 43 — Стр. 923 

кање на придонесот определен со закон и општи-
те акти на Заедницата, со учество на општествено-
политичките заедници и други приходи. 

Член 9 
Правата од здравственото осигурување се ос-

тваруваат на товар на средствата на Заедницата 
доколку нивното користење е во согласност со 
начинот утврден со закон, овој статут и другите 
општи акти на Заедницата. 

При користењето на определени видови здрав-
ствена заштита, осигурените лица партиципираат 
во трошоците кога е тоа предвидено со овој ста-
тут или општите акти на Заедницата. 

Член 10 
Во програмирањето, планирањето и унапреду-

вањето на здравствената заштита и нејзината ма-
теријална основа, во развојот на самоуправните 
односи, во создавањето на што поповолни усло-
ви за користење на здравствената заштита и што 
порационална употреба на средствата на здрав-
ствената заштита, како и во спроведувањето на 
превентивните мерки и акции Заедницата сора-
ботува со другите заедници за здравственото оси-
гурување, работните организации, општествено-по-
литичките заедници, здравствените работни орга-
низации и нивните асоцијации и другите органи-
зации. 

Содржината и формите на соработката и обез-
бедувањето на финансиските средства потребни 
за спроведување на програмите и задачите за раз-
вој на здравствената заштита се утврдуваат преку 
самоуправно договарање. 

Член 11 
За определени ризици во спроведувањето на 

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

Член 12 
Никој не може да ги намали или ограничи 

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

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

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

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

пански суд во Битола. 

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

едница на здравственото осигурување на работни-
ците", а во средината хоризонтално „Битола". 

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

Член 15 
Статутот и другите општи акти на Заедницата 

задолжително се објавуваат во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 16 
Целокупната дејност на Заедницата како са-

моуправна организација е достапна на осигуре-
ниците. За таа цел Заедницата задолжително ги 
информира осигурениците за: 

1) програмата за остварување и унапредува-
ње на здравствената заштита на осигурените лица; 

2) договорните обврски на здравствените ра-
ботни организации во поглед на пружањето на 
здравствените услуги на осигурените лица, цени-
те и слично; 

3) резултатите на финансиското работење на 
Заедницата; 

4) другите поважни прашања кои се од пого-
лем интерес за осигурениците (за мерките на по-
рационална и поефикасна здравствена заштита, 
за воведување на нови или измена на постојаните 
права од здравственото осигурување, за условите 
на остварување на тие права и слично). 

Информирањето на осигурениците се врши по 
пат на средствата за јавно информирање (печа-
тот, радиото, телевизијата и слично) или по пат 
на собири на осигурениците. 

Годишниот извештај за работењето и заврш-
ната сметка на Заедницата задолжително се до-
ставуваат на сите општински собранија. 

Глава II 

САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА 

Член 17 * 
Осигурениците во рамките на Заедницата го 

остваруваат самоуправувањето непосредно по пат 
на референдум и преку собирите на осигурени-
ците и посредно преку Собранието на Заедницата, 
нејзините органи, советите на осигурениците и од-
борите на осигурениците. 

1. Р е ф е р е н д у м 

Член 18 
Собранието на Заедницата должно е да рас-

пише референдум во следните случаи: 
1. за промена седиштето на Заедницата, 
2. за спојување и одвојување на Заедницата, и 
3. во други случаи кога Собранието смета 

дека е потребно. 

Член 19 
Одлука за распишување на референдум до-

несува Собранието на Заедницата по сопствена 
иницијатива или на предлог на: 

1. хи од вкупниот број на осигуреници, 
2. советите на осигурениците од подрачјето на 

Заедницата, 
3. Извршниот одбор на Собранието на Заедни-

цата. 
Предлогот за спроведување на референдум тре-

ба да биде поднесен до Собранието на Заедницата 
поткрепен со образложение. 

Член 20 
Со одлуката за распишување на референдумот 

се утврдуваат прашањата по кои ќе се одлучу-
ва на референдумот, како и времето за неговото 
спроведување. 

Член 21 
Референдумот се спроведува со тајно гласање 

со гласачки ливчиња и тоа истовремено на целото 
подрачје на кое е распишан референдумот. 

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

Член 22 
Собранието на Заедницата именува Комисија 

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

Член 23 
Референдумот се смета за полноважен ако на 

истиот учествуваат повеќе од 50°/о од вкупниот 
број на осигурениците запишани во гласачките 
списоци. 

Ќе се смета дека на референдумот е усвоена 
одлука за која гласало мнозинство од учесниците 
кои учествувале во гласањето. 
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Член 24 
Референдумот се спроведува во постапката пред-
видена со Законот за распишување и спроведува-
ње на референдум и одредбите на овој статут. 

2. Собир на осигуреници 

Член 25 
На собирот осигурениците го разгледуваат и 

се изјаснуваат по предлог-статутот на Заедница-
та, програмата за мерките за унапредување на 
здравствената заштита на осигурениците, правил-
никот за начинот и условите за остварување на 
здравствената заштита, одлуките за височината на 
придонесите и за други поважни прашања од 
здравственото осигурување. 

Член 26 
Собирот на осигурениците го сочинуваат оси-

гуреници — работници од еден орган односно работ-
на или друга организација или организација на 
здружен труд ако нивниот број не е помал од 200. 
Осигурениците од повеќе помали организации на 
здружен труд или органи и организации, сочи-
нуваат еден собир на осигуреници со тоа што нив-
ниот број не може да биде помал од 200. 

За членовите на здруженијата на пензионери-
те и инвалидите на трудот како и за осигурени-
ците кои вршат самостојни професионални дејнос-
ти и други, по правило, се организираат посебни 
собири или овие категории осигуреници поради 
малиот број се приклучуваат кон други собири на 
осигуреници на помалите работни организации. 

Член 27 
Собирот на осигурениците полноважно одлу-

чува ако на него присуствуваат повеќе од 10°/о од 
осигурениците од работните организации за кои се 
одржува собирот, а прашањата што се разгледу-
ваат ги усвојува со мнозинство на гласови од при-
сутните. 

ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 28 
Органи на управувањето на Заедницата се: 
1. Собранието на Заедницата, 
2. совети на осигурениците, 
3. одбори на осигурениците. 

Член 29 
Мандатот на членовите на органите на упра-

вувањето на Заедницата трае четири години. 
Никој не може повеќе од два пати едно по-

друго да биде член на истиот орган на управу-
вањето на Заедницата. 

Член 30 
За член на органот на управувањето на Заед-

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

Работниците вработени во Службата на За-
едницата не можат да бидат избрани за членови 
на органите на управувањето на Заедницата, ос-
вен за членови на одбори и постојани или повре-
мени комисии. 

Член 31 
На членовите на органите на управувањето па 

Заедницата им престанува мандатот и пред исте-
кот на времето за кое се избрани односно име-
нувани: 

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

на Заедницата, 
4. со преминување на работа вон од подра-

чјето на општината во која се избрани. 

Член 32 
Во случај на престанок на мандатот на од-

делни членови на управувањето на Заедницата 
на еден од начините наведени во претходниот 
член, на нивно место се избираат нови членови 
по пат на дополнителни избори. 

По исклучок, дополнителен избор нема да се 
изврши во колку до истекот на мандатот на чле-
новите на некој орган на управувањето не прео-
станува повеќе од 6 месеци. 

Член 33 
Начинот на изборот и отповикувањето како 

и начинот на кандидирањето и сите други пра-
шања во врска со изборот на органите на упра-
вувањето на Заедницата се регулира со Правил-
никот за избор и отповикување на органите на 
управувањето на Заедницата. 

Член 34 
Работата на членовите во органите на упра-

вувањето на Заедницата е почесна. 
На членовите на управувањето на Заедницата 

им припаѓа надоместок на патни и дневни тро-
шоци и надоместок за изгубена заработувачка 
(личен доход). 

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

1. Собрание на Заедницата 

Член 35 
Собранието на Заедницата е највисок орган 

на управувањето. 
Собранието на Заедницата ги донесува своите 

одлуки во согласност со закон и овој статут. 
Собранието на Заедницата се состои од 43 

члена. 

Член 36 
Собранието работи на седници кои можат да 

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

Собранието ги донесува општите акти со мно-
зинство на гласови од присутните членови, освен 
во случаите кога со закон или овој статут е пред-
видено поинакво мнозинство. 

Собранието на Заедницата и неговите органи 
работаат според Деловникот за работа на орга-
ните на управувањето на Заедницата што го до-
несува Собранието. 

Член 37 
Собранието го сочинуваат членови избрани од 

осигурениците по изборни единици. 
Изборните единици ги утврдува Собранието 

со посебна одлука. 
Изборот на членовите на Собранието се врши 

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

ра претседател и негов заменик. 

Член 38 
Собранието на Заедницата во својот делокруг 

на работа ги врши следниве работи: 
1) донесува статут и други општи акти со 

кои се утврдуваат правата и обврските на оси-
гурениците; 

2) утврдува програма за дејноста на здрав-
ственото осигурување и мерки за унапредување 
на здравствената заштита на осигурените лица 
и ја определува политиката на користењето на 
средствата на Заедницата, како и дава насоки за 
функционирање на Службата со цел за полесно 
остварување правата на осигурениците и пора-
ционално работење на фондовите на Заедницата 
економично трошење и рентабилно вложување на 
средствата на Заедницата; 

3) утврдува стапка односно тарифа на при-
донесот за здравствено осигурување; 
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4) утврдува основица за определување на при-
донесот за здравствено осигурување на лицата 
кои вршат самостојна професионална дејност и 
за други обврзници за ќор! по другите прописи 
не е утврдена основица; 

5) утврдува стапка по која се издвојуваат 
средства во резервниот фонд на Заедницата; 

6) донесува финансиски планови и ги ус-
војува завршните сметки на фондовите на Заед-
ницата; 

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

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

9) склучува спогодби со општествено-политич-
ки заедници за вршење определени работи за 
обезбедување здравствена заштита и задолжител-
ни видови на здравствена заштита на ^ ос и гу -
рените лица; 

10) склучува спогодби со други интересни 
заедници и фондови за вршење на дел или на 
целокупната работа на тие заедници од страна 
на Службата на Заедницата; 

11) спогодбено го определува со собранијата на 
другите заедници на здравственото осигурување 
начинот на управувањето на фондот на реосигу-
рувањето, обемот на ризиците што се реосигу-
руваат, тарифите на премиите за реосигурува-
њето, надоместоците што се обезбедуваат во слу-
чај на настапувањето на реосигурените ризици и 
условите и постапката за остварување на овие 
ризици; 

12) склучува договори со здравствените работ-
ни организации за пружање на здравствените 
услуги на осигурените лица; 

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

14) ги избира и отповикува членовите на Из-
вршниот одбор и другите тела на Собранието и 
неговите органи; 

15) ја утврдува организацијата на Службата 
на Заедницата и дава согласност на систематиза-
цијата на работните места; 

16) го именува и разрешува директорот и дру-
гите раководни работници на Заедницата; 

17) дава согласност на општите акти на работ-
ната заедница на Службата на Заедницата за кои 
таа согласност е пропишана со овој статут; 

18) ја утврдува височината на средствата по-
требни за работа на Службата по предлог на Со-
ветот на работната заедница; 

19) ги разгледува прашањата, предлозите и ба-
рањата што ќе му бидат упатени на Собранието; 

20) именува и отповикува членови на Сојузот 
на заедниците на Македонија и одлучува за дру-
ги работи во врска со членството во Сојузот; 

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

2. Совети на осигурениците 

Член 39 
Општинскиот совет на осигурениците е орган 

на управувањето на Заедницата на подрачјето на 
секоја општина. 

Член 40 
Општинскиот совет на осигурениците ги врши 

следниве работи: 
1) ги разгледува проблемите од здравственото 

осигурување на своето подрачје и предлага мер-
ки за унапредување здравствената заштита на 
осигурените лица како и мерки за нејзиното по-
успешно и порационално спроведување; 

2) остварува непосредна соработка на Заедни-
цата со другите органи и организации на под-
рачјето на општината заради што поуспешно спро-
ведување на здравственото осигурување; 

3) го анализира ефектот на утврдените стап-
ки и на тарифите на придонесите за здравстве-
ното осигурување и по потреба предлага на Со-
бранието на Заедницата измена на стапките од-
носно тарифите на придонесите; 

4) го следи и анализира движењето на потро-
шувачката во здравственото осигурување, а по-
себно движењето на отсуството од работа поради 
болестите и повредите и предлага на одговорните 
органи и организации преземање потребни мерки 
за поуспешно работење и отстранување на при-
чините за зголеменото отсуство од работа; 

5) ги разгледува основите и насоките за склу-
чување договори за пружање на здравствените 
услуги на осигурените лица, по потреба предлага 
измени и дополнувања на истите, го анализира 
извршувањето на склучените договори од страна 
на здравствените работни организации како и 
предлага на надлежните органи преземање мерки 
за што подоследно извршување на договорните 
обврски; 

6) ги разгледува предлозите на општите акти 
на Заедницата за кои е предвидено задолжително 
изјаснување на осигурениците и дава предлози, 
забелешки и мислење за предлозите на тие акти; 

7) предлага на Собранието донесување однос-
но измени и дополнувања на општите акти на 
Заедницата; 

8) дава предлози на Собранието за распишу-
вање и спроведување на референдум кога смета 
дека е потребно непосредно одлучување на оси-
гурениците; 

9) го утврдува бројот и составот на собирите 
на осигурениците, ги свикува собирите и се гри-
жи за нивното одржување; 

10) врши и други работи кои му се ставаат во 
делокруг со закон, овој статут и другите општи 
акти на Заедницата. 

Член 41 
Општинскиот совет на осигурениците има 

11 члена, во кој број можат да влезат и члено-
вите на Собранието на Заедницата избрани од 
подрачјето на општината. 

Член 42 
Изборот на членовите на Општинскиот совет 

на осигурениците го вршат осигурениците на 
своите собири. 

Член 43 
Општинскиот совет на осигурениците од ре-

дот на своите членови избира претседател и негов 
заменик. 

3. Одбор на осигурениците 

Член 44 
Во работните организации со преку 500 оси-

гуреници се формира одбор на осигурениците. 
Одборот на осигурениците го именува најви-

сокиот орган на управувањето во работната ор-
ганизација. 

Член 45 
Одборот на осигурениците има право да рас-

права за општите акти на Заедницата и да дава 
забелешки, предлози и мислења, да предлага на 
Собранието на Заедницата мерки за унапреду-
вање на здравствената положба на осигурениците, 
да предлага преземање на превентивни мерки, 
презема мерки за смалување на отсутноста од ра-
бота како и други мерки за поекономично и по-
рационално користење на средствата на фондо-
вите на Заедницата и поефикасна здравствена 
заштита на осигурениците. 
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ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО 

Член 46 
Собранието на Заедницата ги има следните 

органи: 
1. Извршен одбор, 
2. Одбор за здравствено осигурување, 
3. Одбор за организација и финансирање 

на осигурувањето, и 
4. Комисија за жалби. 
Собранието на Заедницата може по потреба да 

именува повремени комисии за разгледување од-
носно проучување на поодделни прашања. 

1. Извршен одбор 

Член 47 
Извршниот одбор на Собранието е извршен 

орган на Собранието кој се грижи за правилно и 
благовремено спроведување и извршување на од-
луките и заклучоците на Собранието и утврдува 
предлози за решавање на сите прашања од над-
лежноста на Собранието. 

Член 48 
Извршниот одбор ги врши особено следниве 

работи: 
1) се грижи за благовремено и правилно из-

вршување на одлуките и заклучоците на Собра-
нието на Заедницата; 

2) се грижи за правилно остварување правата 
на осигурените лица; 

3) се грижи за извршување на финансиските 
планови во поглед на остварувањето на приходите 
и рационално користење и вложување на сред-
ствата на фондовите на Заедницата согласно на-
соките и заклучоците на Собранието на Заедни-
цата; 

4) поднесува на Собранието предлог-програма 
за спроведување и унапредување на здравстве-
ната заштита на осигурените лица, како и пред-
лози на финансиските планови и завршните смет-
ки на фондовите на Заедницата и предлози, ста-
тути и други општи акти што ги донесува Со-
бранието; 

5) предлага основи и насоки за склучување 
договори со здравствените и други организации 
кои учествуваат во спроведувањето и финанси-
рањето на здравственото осигурување; 

6) ги разгледува условите под кои осигуре-
ните лица ја остваруваат здравствената заштита 
и другите права од здравственото осигурување за 
која цел презема или предлага на другите органи 
и организации преземање на соодветни мерки за 
остварување на поповолни услови; 

7) ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на службата на Заедницата 
и здравствените работни организации и презема 
односно предлага соодветни мерки во отстрану-
вањето на неправилностите; 

8) го разгледува и оценува предлогот на служ-
бата на Заедницата за височината на надоместо-
кот за работата на службата и поднесува пред-
лог-одлука за овој надоместок до Собранието на 
Заедницата; 

9) утврдува предлог-статут и други општи ак-
ти што ги донесува Собранието на Заедницата; 

10) прибира и ги проучува сугестиите и пред-
лозите на осигурениците во врска со остварува-
њето правата на осигурениците и за рационал-
ното трошење на средствата на фондовите; 

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

Член 49 
Извршниот одбор на Собранието се состои од 

9 члена. 
Членовите на Извршниот одбор се избираат 

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

врши на првата седница на Собранието, 

Мандатот на членовите на Извршниот одбор 
трае четири години. 

Никој не може да биде избран повеќе од два 
пати едноподруго за член на Извршниот одбор. 

Член 50 
Извршниот одбор од редот на своите членови 

избира претседател и негов заменик. 

2. Одбор за здравствено осигурување 

Член 51 
Одборот за здравствено осигурување ги врши 

особено следните работи: 
а) ги анализира појавите и проблемите во 

здравственото осигурување и здравствените ра-
ботни организации и предлага на Собранието 
мерки за подобрување; 

б) ја разгледува програмата за дејноста на 
здравственото осигурување, програмата за здрав-
ствена заштита на населението и задолжителните 
видови на здравствена заштита, со цел за подо-
брување на здравствената заштита и ускладу-
вање со потребите на осигурените лица; 

в) го разгледува предлогот за договарање 
здравствена заштита на осигурените лица, пред-
лага форми за договарање со здравствените ра-
ботни организации и ги разгледува цените што 
се договараат со здравствените работни органи-
зации; 

г) ги разгледува нацрт-одлуките: за учество 
на осигурениците во трошоците за здравствена 
заштита, за височината на надоместокот за патни 
и дневни трошоци, за надоместок на трошоци за 
закоп и посмртна помош, помош за опрема на но-
вородено дете и други акти во врска со спрове-
дувањето на здравственото осигурување; 

д) ги анализира појавите на хигиено-технич-
ка заштита и спречување на повреди и предлага 
мерки за подобрување заштитата на осигурените 
лица; 

ѓ) го разгледува нацрт-правилникот за начи-
нот на остварување на здравствена заштита и не-
говите измени и дополненија; 

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

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

3. Одбор за организација и финансирање 
на осигурувањето 

Член 52 
Одборот за организација и финансирање на 

осигурувањето ги врши особено следните работи: 
а) разгледува и презема мерки за подобру-

вање организацијата на службата за спроведу-
вање на осигурувањето и предлага отклонување 
на неправилностите во работата; 

б) го разгледува нацрт-финансискиот план и 
завршната сметка на средствата на Заедницата 
на здравственото осигурување; 

в) ги разгледува нацрт-актите за височината на 
стапката на придонесот за здравственото осигу-
рување; 

г) го следи движењето на приходите и расхо-
дите на осигурувањето и предлага мерки за ра-
ционално користење на средствата, и 

д) врши и други работи од организацијата и 
финансирањето што ќе му бидат ставени во над-
лежност од Собранието на Заедницата. 

Член 53 
Одборите од членот 51 и 52 на овој статут се 

состојат од претседател и четири членови. 
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4. Комисија за жалби 

Член 54 
Комисијата за жалби се состои од претседа-

тел и два члена и толкав број на заменици. 
Претседателот и еден член, како и нивните 

заменици се именуваат од редот на членовите на 
Собранието на Заедницата, а третиот член и не-
говиот заменик се именува од редот на работни-
ците на Стручната служба за спроведување на 
здравственото осигурување. 

Мандатот на членовите на Комисијата трае 
четири години. 

Комисијата решава во втор степен по жал-
бите на осигурените лица изјавени против прво-
степените решенија донесени од Стручната служ-
ба за спроведување на здравственото осигурување. 

Изборот и отповикувањето на членовите на 
комисијата се врши на начин и постапка предви-
дена за другите органи на Собранието. 

Комисијата работи на седници и полноважно 
може да одлучува само во полн состав. 

Решенијата на комисијата ги потпишува прет-
седателот или неговиот заменик. 

Глава III 

ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 

Член 55 
1. Лица осигурени како работници 

Како работници осигурени на подрачјето на 
Заедницата се: 

1. Лицата во работен однос со полно работно 
време на подрачјето на Заедницата како и југо-
словенските државјани во работен однос во стран-
ство, ка ј југословенски организации или во до-
маќинствата на тие осигуреници, ако седиштето 
на тие организации се наоѓа на подрачјето на 
Заедницата; 

2. Југословенските државјани во работен од-
нос во странство, кои пред стапувањето во рабо-
тен однос во странство имале место на живеење 
на подрачјето на Заедницата, и тоа: 

а) ка ј меѓународните или други организации 
по основ на меѓународен договор, ако со закон 
или според меѓународната спогодба не се задол-
жително здравствено осигурени; 

б) кај странски работодавец — ако се врабо-
тиле со посредување на надлежниот орган за 
вработување и го регулирале своето осигурување 
пред одењето во странство, ако за тоа време не 
се задолжително здравствено осигурени кај стран-
скиот носител на здравственотр осигурување; 

в) кај странски работодавец — ако се врабо-
тиле без посредување на надлежниот орган за 
вработување или без претходно регулирање на 
своето осигурување, осигурени се според овој ста-
тут, ако за тоа време не се задолжително здрав-
ствено осигурени ка ј странскиот носител на здрав-
ственото осигурување. Осигурувањето се засно-
вува од денот на поднесувањето на пријавата за 
осигурување, но најрано од денот на вработува-
њето во странство, а користењето на правата ќе 
започне во рок од шест месеци од засновувањето 
на осигурувањето; 

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

4. Членовите на занаетчиските задруги и чле-
новите на рибарските задруги, на кои стопанска-
та работа во задругата им е единствено или глав-
но занимање; 

5. Уживателите на пензии и корисниците на 
правата на запослување според прописите на ин-
валидското осигурување, како и југословенските 
државјани што примаат пензија или инвалроднина 
исклучиво од странски носители на осигурува-

њето додека престојуваат на подрачјето на За-
едницата, ако со меѓународен договор не е опре-
делено поинаку; 

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

7. Учениците во стопанството, односно учени-
ците во училиштата за квалификувани работни-
ци, за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во работната организација, 
училиштето или ка ј приватниот работодавец; 

8. Лицата што се привремено безработни (точ-
ка 1—4 од овој став), додека редовно се пријаву-
ваат кај надлежниот завод за запослување на 
работниците, ако во Заводот се пријавиле во рок 
од 30 дена: 

а) по престанокот на работниот однос или 
другата дејност односно по престанокот на при-
мањето надоместок на личен доход на кој имаат 
право врз основа на закон или по прописи до-
несени врз основа на закон; 

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

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

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

9. Лицата редовно пријавени ка ј надлежниот 
завод за запослување, ако во заводот за заложу-
вање на работниците се пријавиле во рок од 
60 дена: 

а) од денот на завршеното стручно оспособу-
нова на Статутот; 

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

10. Иселениците повратници што се населиле 
на подрачјето на Заедницата додека редовно се 
пријавуваат ка ј надлежниот завод за вработува-
ње на работници, ако во заводот се пријават во 
рок од 30 дена од денот на враќањето во Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија; 

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

а) додека примаат надоместок на личен доход 
според овој статут и прописите донесени врз ос-
нова на статутот; 

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

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

Лицата од точ. 9 и 10 се осигурени и во слу-
чај на вработување и потоа повторно се пријават 
во заводот за вработување на работниците иако 
не го исполнуваат условот од претходното оси-
гурување. 

Член 56 
На осигурениците за време на неплатено от-

суство преку 30 дена, им престанува правото на 
здравствено осигурување. 

Организацијата што одобрила неплатено от-
суство е должна да го одјави од осигурување со 
денот на исплатеното отсуство. 

Член 57 
Како работници во смисла на членот 55 став 1 

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

Член 58 
Како работници се осигурени по овој статут, 

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

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

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

Член 59 
Странските државјани на работа на подрач-

јето на Заедницата ка ј 'југословенски организации, 
односно ка ј приватни работодавци, или по основа 
на меѓународна спогодба, се осигуруваат себе и 
членовите на своето семејство на здравствено оси-
гурување под исти услови како и работниците — 
југословенски државјани. 

Член 60 
Здравствената заштита определена со овој 

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

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

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

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

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

5) уживателите на постојаната државна помош 
дадена од страна на бившите президијуми на на-
родните собранија или од страна на Извршниот 
совет; 

6) уживателите на инвалиднина 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 61 
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 на младински ра-
ботни акции на кои по прописите на инвалидско-
то осигурување се осигурени за сите случаи на 
инвалидност; 

3) лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции; 

4) лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука; 

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

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

7) лицата кои се наоѓаат на стручно оспосо-
бување или преквалификација што ги упатил за-
водот за вработување; 

8) припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита. 

Член 62 
Лица кои на подрачјето на Заедницата вршат 

самостојна професионална дејност, имаат својство 
на осигуреник ако таа дејност им е единствено и 
главно занимање, и тоа: 

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

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

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

2) писателите, ликовните уметници, уметници-
те на применета уметност, сценските уметници, 
композиторите, признаените музички уметници-
изводувачи, филмски уметници, преведувачите на 
научни литературни дела и артистите (уметници); 

3) лицата што вршат адвокатура и се запиша-
ни во именикот на адвокатите; 

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

5) продавачите на печат (колпортерите): 
6) носачите на багаж на железнички станици 

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

7) другите лица што вршат самостојни профе-
сионални дејности во согласност со прописите за 
вршење на самостојна дејност, доколку со нив 
е склучен договор за здравствено осигурување на 
Македонија. 

Член 63 
Својство на осигуреник по одредбите на прет-

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

професионална дејност во регистарот на соодвет-
ната дејност; 

2) денот на стекнувањето на својството на 
уметник, писател и други (член 62 став 1 точка 
2 од Статутот); 

3) денот на запишувањето во именикот на 
адвокатите; 

4) денот на признавањето на својството на 
спортист, 

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

Својството на осигуреник престанува со денот 
на бришењето на дејноста од соодветниот реги-
стар на самостојната професионална дејност, од-
носно од денот на престанокот на дејноста спо-
ред која е осигурен. 
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Членови на семејството 

Член 64 
По овој статут осигурени се и членовите на 

семејствата на осигурениците-работници од чле-
нот 55, 57, 58 и 60 став 1 точка 5 од овој статут 
и членовите на семејствата на осигурениците што 
вршат самостојна професионална дејност (чл. 62). 

Задолжително здравствено се осигурени и 
членовите на потесното семејство додека престоју-
ваат во Југославија на лицата од членот 55 став 1 
точка 2 под а), б) и в), ако со задолжителното 
здравствено осигурување на тие лица во стран-
ство не е обезбедена здравствена заштита од 
странскиот носител на осигурувањето. 

Здравственото осигурување на членовите на 
семејствата на лицата од членот 55 ст. 1 точ. 2 
под в) се обезбедува под исти услови како и на 
лицата од кои членовите на семејството го изве-
дуваат ова право. 

Член 65 
Како членови на семејството на осигурени-

ците-работници и осигурениците што вршат са-
мостојна професионална дејност се сметаат чле-
новите на потесното семејство, брачниот другар и 
децата на осигуреникот родени во брак или вон 
брак, пасиноци и усвоени, односно пошироко се-
мејство: внучиња, браќа, сестри и други деца зе-
мени на издржување, како и издржувани: татко, 
мајка, очув, маќеа, посвоител, дедо, баба (роди-
тели на осигуреникот). 

Членовите на семејството на осигурениците-
странски државјани (член 59) се осигурени по 
овој статут додека престојуваат на подрачјето на 
СРМ. Здравственото осигурување на тие членови 
на семејството за време на престојот во земјата 
чии државјани се, може да се обезбеди под ус-
лов на реципроцитет со меѓународен договор. 

Член бб 
Својството на осигурено лице — член на се-

мејството на осигуреник се стекнува со: 
а) за брачниот другар со склучувањето на 

бракот; 
б) за деца, со денот на раѓањето, за вонбрач-

ните деца со денот на признавањето на татков-
ството, усвоените деца со денот на усвојува-
њето, а за пасторчињата, со денот на земањето на 
издржување; 

в) за децата земени на издржување и издр-
жувани родители, од денот на исполнувањето на 
пропишаните услови. 

Член 67 
Собранието на Заедницата со општ акт ги про-

пишува условите под кои се смета дека осигуре-
никот ги издржува членовите на семејството од 
членот 65 на овој статут. 

Одредби за одделните членови на семејството 

а) Брачен другар 

Член 68 
По одредбите на овој статут осигурени се: 
1) брачниот другар на осигуреникот додека е 

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

по смртта на осигуреникот не се здобил со право 
на семејна пензија затоа што не навршил опре-
делени години на живот, ако во моментот на 
смртта бил постар од 40 г. (жена) односно 55 г. 
маж. Ако брачниот другар е помлад од 40 г. од-
носно 55 г. го продолжува осигурувањето додека 
е редовно пријавен кај надлежниот завод за вра-
ботување на работниците ако се пријавиле во за-
водот во рок од 90 дена од денот на смртта на 
осигуреникот, односно за вдовици по навршува-
ње на 40 г. старост на кои исплатата на пензија 
им престанала ако во наведениот рок се прија-
ват во заводот за вработување; 

3) разведениот брачен другар на кој со судска 
одлука му е определено издржување, ако во мо-
ментот на разводот бил постар од 45 год. (жена) 
односно 60 г. (маж). Брачниот другар што во мо-
ментот на разводот бил помлад од 45 г. односно 
60 г., го продолжува осигурувањето според овој 
статут ако ка ј него постои инвалидност од I ка-
тегорија во смисла на прописите за инвалидското 
осигурување. 

б) Деца 

Член 69 
Децата на осигуреникот и децата кои осигу-

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

Ако децата од став 1 на овој член го преки-
нале редовното школување поради болест, оси-
гурени 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 15 години односно додека се на ре-
довно школување во смисла на став 1 и 2 од овој 
член, тие се осигурени и за сето време додека 
трае таквата неспособност. 

Осигурени се и децата од ставот 1 на овој 
член што ќе станат неспособни за самостоен жи-
вот и работа во смисла на прописите за инвалид-
ското осигурување по истекот на периодот од став 
1—3 на овој член додека трае таквата неспособ-
ност ако осигуреникот ги издржува затоа што не-
маат сопствени приходи за издржување, кои ги 
утврдува Заедницата во смисла на член 73 од овој 
статут. 

Децата кои осигуреникот ги зел на издржу-
вање осигурени се, по правило, ако немаат роди-
тели. Децата кои имаат еден или двајца родители, 
осигурени се како деца кои осигуреникот ги зел 
на издржување ако родителите поради својата 
здравствена состојба и други околности не се спо-
собни за стопанисување односно не се во состојба 
да се грижат за децата и нивното издржување, 
а децата и нивните родители немаат сопствени 
приходи доволни за издржување на децата. 

По исклучок од ст. 1 на овој член, осигурени 
се и децата над 15 годишна возраст, кои редовно 
посетуваат вонредни осумгодишни училишта но 
најмногу до наполнувањето на 18 годишна воз-
раст. 

Осигурени се и децата на лицата од член 57 
ст. 1 точ. 9 од овој статут, како и децата на ро-
дители што се наоѓаат на редовно школување и 
тоа преку носителите на правото дедо или баба. 

в) Родители 

Член 70 
Родителите на осигуреникот (член 65) кои тој 

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

1) ако навршиле 60 години живот (мажи) од-
носно 50 години (жени), или 

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

Родителите се осигурени по одредбите на овој 
статут и по смртта на осигуреникот ако не можат 
да остварат право на семејна пензија затоа што 
со пензионирањето на членовите на потесното 
семејство е исцрпен износот на основата за опре-
делување на семејна пензија. 
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Глава IV 

ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Општи одредби за правата 

Член 71 
Со здравственото осигурување во случаите и 

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

1) осигурениците: 
а) здравствена заштита, 
б) надоместок на личен доход, и 
в) надоместок на патните трошоци во врс-

ка со користење на здравствената заштита; 
2) членовите на семејството на осигурениците: 

а) здравствена заштита, 
б) надоместок на патните трошоци во врскг^ 

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

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

Член 72 
Правата од здравственото осигурување при-

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

Кога стекнувањето на правото е условено со 
претходно осигурување, тоа право се стекнува 
ако со овој статут не е поинаку определено под 
услов ако осигурениците биле осигурени најмалку 
9 месеци без прекин или 15 месеци со прекини 
за последните две години (во натамошниот текст: 
претходно осигурување). 

Кога осигурениците се задолжени сами за себе 
и за членовите на своето семејство да плаќаат 
придонес за здравствено осигурување, користење-
то на правата од овој статут условено е со одре-
дено плаќање на придонесот, 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 
уплата. Запреното користење на правата се вос-
поставува од денот на подмирување на сите ста-
сани и неуплатени придонеси. 

Член 73 
Во време на претходно осигурување се сме-

таат периодите навршени пред настапување на 
определени околности односно случаи врз основа 
на кои се стекнуваат определени права и тоа во 
својство на осигуреник од член 55, 57, 58 и 63 од 
овој статут. 

Временските периоди кои осигурениците ги 
поминале во еден или повеќе работни односи со' 
вкупното работно време пократко од редовното 
работно време, се пресметува така што вкупниот 
број на часовите на таквата работа во опреде-
лени периоди се пресметува на полно работно 
време. 

Корисниците на правата на професионална ре-
хабилитација и правата на запослување според 
прописите за инвалидско осигурување и осигуре-
ниците — жени кои поради раѓање или нега на 
дете работат со скратено работно време, рабо-
тата со скратено работно време се изедначува со 
работата со полното работно време. 

При утврдувањето дали постои непрекинато 
осигурување ќе се смета дека осигурувањето не е 
прекинато во случај на преоѓање од една во друга 
работна организација ако до новото вработување 
не поминало повеќе од 30 дена, односно ако оси-
гуреникот во тој рок се пријавил на надлежниот 
завод за вработување на работници. 

Вработувањето непосредно пред стапувањето 
на отслужување на воениот рок во Југословен-
ската народна армија се смета за непрекинато и 
се собира со времето на вработувањето по отслу-
жувањето на воениот рок односно со престанокот 
на неспособноста поради болест заради која дош-
ло до отпуштање од таа воена служба, ако до 
повторното стапување во работен однос не е по-
минато повеќе од 30 дена односно ако осигурени-
кот во тој рок се пријавил во заводот за врабо-
тување на работници. 

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

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

Одредби за одделни права 

1. Здравствена заштита 

Член 74 
Заедницата ги обезбедува на сите граѓани на-

стане™ на подрачјето на Заедницата задолжител-
ните видови на здравствена заштита кои се состо-
јат од: 

а) откривање, спречување, сузбивање и леку-
вање на туберкулозата, венеричните и другите 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 
другите луѓе или да ги оштетат материјалните 
блага на околината; 

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

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

д) здравствена заштита на школската младина 
и редовните студенти до определена старост и тоа 
преку: систематски прегледи и имунизација, заш-
тита и лекување на забите, спречување, сузбива-
ње и лекување на реуматичната треска, проте-
тични и рехабилитациони мерки кај оштетување-
то на аномалиите на видот и слухот и кај орто-
педските аномалии и деформации; 

ѓ) активност на рано откривање на малигните 
заболувања и шеќерната болест и мускулната ди-
строфија и нивно лекување; 

е) активност на здравствено воспитување на 
населението; 

ж) набавка на сите видови лекарства и са-
нинетски материјал потребен во врска со лекува-
њето. 

Член 75 
Обемот на правата и поблиските критериуми 

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

Член 76 
Во случај на несреќа на работа и заболување 

од професионални болести на осигурениците — 
работници од членот 55 став 1 точка 1—4, 6 и 7 и 
лицата што вршат самостојна професионална деј-
ност од членот 62 на овој статут, задолжително 
им се обезбедува правото на: 

а) користење здравствена заштита за спрове-
дување на мерките за откривање и спречување на 
заболувањето од професионални болести и 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 
несреќата на работа и заболувањата од професио-
нални болести заради воспоставување на работната 
способност; 

в) правото од осигурувањето во случај на не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести им се обезбедува на осигурениците неза-
висно од должината на претходното осигурување 
предвидени со овој статут. 

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

Член 77 
Покрај задолжителните видови на здравстве-

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

1) лекарски прегледи и други видови на ме-
дицинска помош со цел да ја следи и проверува 
здравствената состојба за работа на определено 
работно место; 

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

3) превентива, нега и лекување на болни заби 
и уста; 

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

5) заботехничка помош и забнопротетички сред-
ства; 

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

Под лекарски прегледи и други видови меди-
цинска помош со кои на осигурените лица се 
обезбедува во смисла на точка 1 од претходниот 
став се подразбираат и здравствените услуги кои 
како мерки на превентивна заштита непосредно 
се пружаат на осигурените лица на нивно барање 
или врз основа на програмата на Заедницата и 
склучениот договор со здравствената работна ор-
ганизација за пружање здравствена заштита на 
осигурени лица. 

Под стручни медицински мерки за унапреду-
вање на здравствената состојба во смисла на став 
1 точка 2 од овој член се подразбираат мерки 
кои се преземаат врз основа и во рамките на утвр-
дената програма на Заедницата за унапредување 
на здравствената состојба и здравствената зашти-
та на осигурените лица. Под стручни медицински 
мерки за спречување на заболувањата во смисла 
на овој став се подразбираат здравствените услу-
ги кои на осигурените лица се пружаат кога се 
медицински индицирани, или кога се задолжител-
ни според посебни прописи. 

Здравствените прегледи на работниците кои 
врз основа на посебните прописи повремено се 
спроведуваат поради непосредна заштита на ра-
ботниците со оглед на карактерот на работите во 
одделни организации односно со оглед на возраста 

или полот на вработените работници, се обезбеду-
ваат на товар на средствата на Заедницата, на на-
чин и во обемот како е тоа предвидено со посеб-
на одлука на Заедницата, односно склучениот до-
говор меѓу Заедницата и здравствената работна 
организација. 

Другите лекарски прегледи и стручно медицин-
ските мерки од ставот 1 точка 1 и 2 од овој член 
се обезбедуваат на товар на средствата на Заед-
ницата или со учество на средствата во трошо-
ците за преглед само ако е тоа утврдено со од-
лука на Собранието на Заедницата во рамките на 
Програмата на здравственото осигурување и мер-
ките за унапредување на здравствената заштита 
на осигурените лица. 

Здравствените прегледи на работниците на кои 
според посебни прописи поради заштита на сре-
дината, задолжително се вршат санитарно-хиги-
енски прегледи на лица кои работат во здравстве-
ните работни организации, социјалните установи, 
вработени во производството и продажбата на жи-
вотни намирници, во училиштата, во фризерско-
берберските дуќани, проверување на здравстве-
ната состојба на работниците кои организацијата 
ги упатува на работа во странство, како и тро-
шоците за преглед на работниците кои по сопстве-
на иницијатива одат на работа во странство и 
други задолжителни санитарно-хигиенски прегле-
ди и прегледи за утврдување на здравствената спо-
собност за работа на определени работни места или 
на извршување обврски на организацијата во врс-
ка со прописите за хигиено-техничката заштита 
(преглед на возачите на моторни возила и остана-
тите лица запослени во сообраќајните организа-
ции) не се вршат на товар на средствата на За-
едницата. 

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

Член 78 
Здравствената заштита која се обезбедува на 

осигурените лица по одредбите на член 77 на овој 
статут, осигурените лица во целост ја остваруваат 
на товар на 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 врз товар на средствата на За-
едницата со учество на осигурените лица во тро-
шоците за користење на таа заштита. 

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

Трошоците на користењето на здравствената 
заштита паѓаат на товар на средствата на Заед-
ницата и кога осигуреното лице по упат на здрав-
ствената работна организација или лекарската ко-
мисија, поради одредени медицински индикации 
или и без упат ако е во прашање итен или инаку 
медицински оправдан случај, остварува пооддел-
ни видови на здравствена заштита вон условите 
и начинот кои се определени со општиот акт на 
Заедницата. Потребата за користење здравствена 
заштита на тој начин поради медицински оправ-
дан случај ја оценува секогаш лекарската коми-* 
сија, а поради итен случај само ако дојде до спор. 

Собранието на Заедницата во смисла на ста-
вот 1 до 3 на овој член со свој правилник по-
блиску ги определува условите и начинот на ос-
тварувањето на одделните видови здравствена за-
штита кои се обезбедуваат врз товар на средства-
та на Заедницата, ако тоа не е определено по-
инаку со закон и овој статут. 

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

Член 79 
Собранието на Заедницата може да пропишу-

ва со посебна одлука учество (партиципација) на 
осигурените лица во трошоците на користењето 
на поодделни видови здравствена заштита утвр-
дени со овој статут. 

Учество на осигурените лица во трошоците на 
здравствената заштита не може да се воведува ко-
га се во прашање задолжителните видови на здрав-
ствена заштита и здравствена заштита поради не-
среќа на работа и заболување од професионални 
болести. 

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

Член 80 
Собранието на Заедницата може со општ акт 

да ги ослободи од учество во трошоците за корис-
тење на одделни видови здравствена заштита оп-
ределени категории осигурени лица со оглед на 
нивната економска состојба, возраст и други окол-
ности. 

Член 81 
Користење на лекови и имунизација, кога иму-

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

На име учество во трошоците за користење 
на издадените лекови, освен лековите за чија при-
мена е потребна непосредна интервенција на стру-
чен здравствен работник, осигуреното лице плаќа 
определен постојан износ по издаден лек, без оглед 
на цената на лекот. Овој постојан износ се утвр-
дува од најмалку 20% од износот на просечната 
цена на сите лекови издадени по рецептите во 
претходната година на подрачјето на Заедницата. 

Височината на постојниот износ од ставот 2 
на овој член ја утврдува Собранието на Заедница-
та за секоја година. Собранието на Заедницата мо-
же утврдувањето на постојниот износ да го пре-
несе на Собранието на Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување на Македонија врз ос-
нова на самоуправен договор. 

Осигуреното лице го плаќа постојниот износ 
по издадениот лек во височина која е утврдена 
за подрачјето каде рецептот се реализира. 

Во трошоците за незадолжителната имуниза-
ција осигуреното лице учествува со најмалку 25%, 
а најмногу со 50% од вкупниот износ на трошо-
ците за имунизацијата, кој процент го утврдува 
Собранието на Заедницата. 

Член 82 
Собранието на Заедницата може да утврди 

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

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Сојузот на заедниците на здравственото осигу-
рување на Македонија да утврди листа на лекови 
кои ќе можат да се пропишуваат на товар на 
средствата на Заедницата. 

Член 83 
Индикации за заботехничка помош и заботех-

нички средства, протези, ортопедски и други по-
магала и санитарни справи, стандарди за мате-
ријал од кој се изработуваат овие средства и 
роковите на траењето на тие средства, како и 
условите за изработка на нови средства пред ис-
текот на определените рокови, ги утврдува Со-
бранието на Заедницата со општ акт. 

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање на Македонија, врз основа на самоуправен 
договор со другите заедници да го донесе актот од 
претходниот став. 

Стекнување и престанок на правата за користење 
на здравствената заштита 

Член 84 
На осигурениците осигурени по овој статут 

се обезбедува здравствена заштита од членот 77 
став 1 точка 1 до 4 од овој статут со денот на 
стекнувањето својство на осигуреник. 

Заботехничка помош, протетички средства, про-
тези, ортопедски и други помагала, помошни и са-
нитарни справи (член 77 став 1 точка 5 и 0 од 
овој статут), се обезбедува: 

1) на осигурениците од членот 55 став 1 точка 
1—4, 6, 8 и 9 член 57 и 62 од овој статут, ако го 
исполнуваат условот на претходното осигурување; 

2) на осигурениците кои по престанок на ра-
ботниот однос или друга дејност примаат надоме-
сток на личен доход (член 55 став 1 точка 11 под 
а), ако непосредно пред престанокот на работниот 
однос или друга дејност работеле со најмалку од 
половина од полното работно време и го испол-
нувале условот со претходното осигурување; 

3) на сите осигуреници, без оглед на условот 
од претходното осигурување, ако оваа здравствена 
заштита е потребна во врска со претрпена несре-
ќа на работа или од заболување од професионал-
ни болести; 

4) на осигурениците кои тоа својство го имаат 
по овој статут како ученици во стопанство од-
носно ученици на училишта за квалификувани 
работници за кои се изведува практична настава, 
инвалидите на трудот додека примаат материјал-
но обезбедување или привремен надоместок по 
прописите на инвалидското осигурување и ужи-
вателите на пензија. 

Со исклучок на став 2 точка 1 на овој член 
здравствената заштита од овој став се обезбедува 
без оглед на траењето на претходното осигурува-
ње на осигурениците кои пред стапувањето во 
работен однос или пред пријавувањето во Заводот 
за вработување на работниците имале право на 
користење таква здравствена заштита како деца 
на осигуреникот или деца кои осигуреникот ги 
зел на издржување или како брачен другар на 
осигуреникот, ако стапиле во работен однос или 
се пријавиле во Заводот во определен рок од де-
нот на престанокот на поранешното својство на 
осигурено лице, и тоа: деца во рок од 60 дена, а 
брачниот другар во рок од 90 дена од денот на 
престанокот на својството на осигурено лице. 

Член 85 
Осигурениците кои по овој статут се осигу-

рени само за случај на несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести (член 61 од 
овој статут) ги обезбедуваат само оние видови 
здравствена заштита кои се потребни во врска со 
претрпената несреќа на работа односно со профе-
сионалното заболување. 

Член 86 
На осигурениците им се обезбедува здравстве-

на заштита од денот на стапувањето на работа од-
носно од денот на стекнување својство на осигу-
реник по друга основа, или од денот кога е испол-
нет условот на претходното осигурување (член 72 
од овој статут) па до истекот на 30 дена по пре-
станокот на својството осигуреник. 

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

На осигуреникот кај кого поради болест или 
несреќа настапила привремена спреченост за ра-
бота за време траењето на осигурувањето (став 
1 од овој член) се продолжува лекувањето и по 
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престанокот на осигурувањето се додека трае спре-
ченоста за работа поради таа болест односно не-
среќа. 

На осигуреникот кој се пријавува во заводот 
за запослување на работниците ако ја одбие ра-
ботата која му е понудена, а која одговара на не-
говата стручна квалификација и физичката спо-
собност му престанува правото на здравствено 
осигурување со денот на правоснажноста на ре-
шението за упатување на понудената работа. 

На ист начин ќе се постапи и во случај 
кога осигуреникот одбие стручно оспособување, 
односно преквалификација. 

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

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

Член 87 
На членовите на потесното семејство и издр-

жуваните членови на поширокото семејство на 
осигуреникот се обезбедува здравствена заштита 
во обемот во кој се обезбедува и на осигуреникот 
од кого тие изведуваат свое право на здравствено 
осигурување. 

На издржуваните членови на поширокото се-
мејство на осигуреникот се обезбедуваат како и 
на членовите на потесното семејство оние видови 
на здравствена заштита предвидени во член 77 
т. 1 до 4 од овој статут, а видовите од точка 5 и 
6 од тој член — само ако осигуреникот од кого 
тие го изведуваат тоа право бил претходно оси-
гурен најмалку 24 месеци непрекинато или 36 ме-
сеци со прекин во последните 4 години или ако 
осигуреникот е уживател на старосна или инва-
лидска пензија. 

На членовите на семејството на осигуреникот 
им се обезбедува здравствена заштита за сето вре-
ме за кое се обезбедува здравствена заштита на 
осигуреникот. 

Член 88 
По исклучок од претходниот член на овој ста-

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

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

Член 89 
Осигурените членови на семејството ја корис-

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

Обезбедување на здравствена заштита 
во странство 

Член 90 
На осигурениците во работен однос ка ј југо-

словенските организации во странство (член 55 
став 1 точка 1) им се обезбедува здравствена за-
штита, која по овој статут се обезбедува на оси-
гурениците во работен однос од првиот ден на 
таквото запослување. 

На членовите на потесното семејство на осигу-
реник од став 1 на овој член им се обезбедува 
здравствена заштита додека престојуваат со оси-
гуреникот во странство: 

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

2) ако осигуреникот е упатен на работа во 
странство до шест месеци — здравствената заш-
тита само во случај на неопходна лекарска по-
мош. 

Член 91 
На осигурениците — југословенски државјани: 

вработени во домаќинствата на осигурениците — 
југословенски државјани на служба во странство 
ка ј југословенски организации или во меѓуна-
родните организации; вработени ка ј странски ор-
ганизации односно работодавци, ако го задржале 
својството на лице во работен однос на подрачјето 
на Заедницата; осигурениците од членот 55 став 
1 точка 1 од овој статут и осигурениците упатени 
во странство од организацијата ка ј која се во ра-
ботен однос — поради вршење на определени ра-
боти или задачи, се обезбедува за време на нив-
ниот престој во странство до шест месеци здрав-
ствена заштита само во случај на неопходна ле-
карска помош, а по тој рок — здравствена заш-
тита која по овој статут се обезбедува на остана-
тите осигуреници во работен однос. 

На членовите на потесното семејство од ставот 
1 на овој член додека престојуваат со осигуреникот 
во странство, им се обезбедува здравствена заш-
тита во ист обем како и на тие осигуреници. 

Член 92 
На осигурениците во работен однос и осигу-

рениците од член 55 став 1 точка 7 и член 58 
став 1 точка 1 и 2 од овој статут, кои се упатени 
во странство поради стручно усовршување и уче-
ње односно стекнување на практика, се обезбедува 
за време на нивниот престој во странство до шест 
месеци здравствена заштита само во случај на не-
опходна лекарска помош, а по тој рок здравствена 
заштита која се обезбедува по овој статут на ос-
танатите осигуреници во работен однос. 

Член 93 
На осигурените лица кои се наоѓаат во стран-

ство од други причини, а не од причините од член 
90 до 92 од овој статут, им се обезбедува здрав-
ствена заштита само за првите три месеци на 
престој во странство и тоа само во случај на не-
опходна лекарска помош. 

Член 94 
Ако за користење на здравствената заштита за 

осигурените лица од членот 90 до 94 од овој ста-
тут е неопходно болничко лекување, трошоците за 
таквото лекување за првите три месеци ги сноси 
во целост Заедницата. Ако болничкото лекување 
трае подолго од три месеци, трошоците од првиот 
ден на четвртиот месец ги сноси Заедницата само 
до износот колку за тоа лекување би се платило 
на подрачјето на Заедницата односно во здрав-
ствената работна организација во нашата земја 
каде е индицирано таквото лекување. Ако не е 
можно преместување на болниот на болничко ле-
кување во нашата земја поради неговата здравстве-
на состојба односно нецелисходно поради поголе-
ма оддалеченост, Заедницата ќе ги сноси трошо-
ците во целост и преку три 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 опре-
делените рокови, трошоците за здравствената за-
штита користена во странство ќе се надоместат на 
товар на средствата на Заедницата во динарски 
средства и тоа само до износот на трошоците за 
пружање на таква заштита на подрачјето на За-
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едницата односно каде спрема карактерот на за-
болувањето случајот може да се лекува во на-
шата земја. 

Член 95 
Се овластува Собранието на Сојузот на заед-

ниците на здравственото осигурување на Маке-
донија да донесе правилник за начинот на корис-
тење и остварување здравствена заштита во стран-
ство на товар на средствата на Заедницата и по-
стапката за остварување на правата од здравстве-
ното осигурување во странство, како и за начинот 
и височината на учеството на осигурените лица во 
трошоците за користење на лекови што се обез-
бедуваат на осигурените лица кои остваруваат 
здравствена заштита во странство. 

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

2. Надоместок на личен доход 

Надоместок на личен доход во случај 
на спреченост за работа 

Член 96 
Осигурениците-работници (член 55 став 1 точ-

ка 1 до 4 и 7 од овој статут, како и лицата што 
вршат самостојна професионална дејност (член 62 
од статутот) имаат право на надоместок на личен 
доход за време на привремената спреченост за ра-
бота, ако се: 

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

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

3) упатени на неопходно лекување по пропи-
сите од војни воени инвалиди; 

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

5) определени да негуваат разболен член на 
потесното семејство или брачен другар — поро-
д и л а ; 

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

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

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

Лицата на доброволна практика (волонтери), 
член 55 став 1 точка 6 и лицата осигурени само за 
случаи на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести (член 61), имаат право на на-
доместок на личен доход само за времетраењето 
на привремената неспособност за работа предиз-
викана со повреда на работа односно заболување 
од професионални болести. 

Осигурениците од членот 62 на овој статут не-
маат право на надоместок на личен доход во слу-
чаите од точка 2 и 6 од ставот 1 на овој член. 

Член 97 
Надоместок на личен доход за време на спре-

ченост за работа поради нега на болен член на 
потесното семејство (член 96 ст. 1 точка 5) припаѓа: 

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

— за другите членови на семејството постари 
од 1 и помлади од 5 години, најдолго 15 дена; 

— за постарите членови од 5 години како и 
во случај на нега на брачен другар — породилка, 
најдолго до 7 дена. 

Условите и начинот под кои се остварува на-
доместокот од овој член се регулира со посебен 
акт на Собранието на Заедницата. 

Член 98 
Надоместок на личниот доход во случаите од 

членот 96 од овој статут припаѓа од првиот ден 
на спреченоста за работа и додека таа спреченост 
трае ако со закон или со овој статут не е поинаку 
определено. 

На осигурениците од членот 62 на овој статут 
надоместокот на личниот доход им припаѓа од 31-
от ден на непрекинатото траење на привремената 
неспособност за работа која дава право на надо-
месток на личен доход освен во случаите од член 
96 став 1 точка 6 од овој статут. 

Привремената неспособност за работа трае до-
дека надлежниот лекар односно лекарската ко-
мисија не утврди дека е воспоставена работната 
способност, а во секој случај престанува со денот 
на приемот на првостепеното решение со кое е 
утврдено постоење на инвалидност и ' осигурени-
кот се стекнал со право на инвалидска пензија. 
Доколку осигуреникот не се стекнал со право на 
инвалидска пензија, а инвалидската комисија ут-
врдила постоење на инвалидност, надоместок на 
личниот доход припаѓа се додека решението со 
кое не е признаено право на инвалидска пензија 
стане конечно во управна постапка, ако со жал-
бата ја напаѓа инвалидноста. 

Член 99 
На осигуреникот кој поради одредено леку-

вање или медицинско испитување (член 96 ст.1 
точка 2 од овој статут) бил спречен да работи 
извесно време во текот на работниот ден, му при-
паѓа надоместок на личен доход сразмерно на де-
лот помеѓу времето поминато надвор од работата 
и полното работно време со кое осигуреникот е 
запослен. 

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

Член 100 
На осигуреник во работен однос кој непосред-

но пред престанокот на работниот однос или друга 
дејност исполнувал услов на претходно осигуру-
вање, му припаѓа право на надоместок на личен 
доход по овој статут, ако привремената неспо-
собност за работа настапила во рок од' 30 дена од 
денот на престанокот на работниот однос или 
друга дејност.. 

Член 101 
Кога лекарот во текот на лекувањето на оси-

гуреникот кој прима надоместок на личен доход 
утврди дека неговата здравствена состојба е по-
добрена и дека работата би била корисна за него 
за воспоставување на полна работна способност, 
може да одреди осигуреникот за определено вре-
ме да работи со скратено работно време на соод-
ветното работно место. 

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



20 декември 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 43 — Стр. 935 

Член 102 
Право на надоместок на личниот доход има 

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

Член 103 
На осигуреникот не му припаѓа односно ќе му 

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

1) ако свесно ја предизвикал неспособноста за 
работа; 

2) ако намерно го спречувал оздравувањето 
односно оспособувањето за работа; 

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

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

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

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

Член 104 
Кога се утврди дека постојат причините од 

член 103 став 1 точка 2 и 4 од овој статут работ-
ната организација односно стручната служба која 
врши исплата на надоместок на личниот доход, 
ќе ја запре исплатата на надоместокот. 

Се смета дека во смисла на член 103 став 1 
точка 2 и 4 од овој статут постои намерно спре-
чување на оздравувањето односно оспособување 
за работа или се занимава со приватна дејност ко-
га се утврди дека осигуреник на кој лекар — по-
единец одобрил боледување со цел за лекување, 
работи на друго место или во своето домаќинство 
за друг или ист исплатувач на личен доход или 
работи на свој или друг земјоделски имот или ко-
га се утврди дека на друг начин спротивен со 
упатствата на лекарот го спречува своето оздра-
вување и оспособување за работа. 

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

Член 105 
Контрола на користењето на боледувањето вр-

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

њето на боледувањето односно за времето за кое 
исплатата на надоместокот на личниот доход се 
врши на товар на фондот на Заедницата. Оваа 
служба може да врши контрола на користењето 
на боледувањето по барање и претходна спогод-
ба со работните организации и за времето за кое 
исплатата на надоместокот паѓа на товар на ра-
ботната организација. 

Член 106 
Кога службеното лице во вршењето на кон-

тролата (член 105) утврди постоење на фактите од 
членот 103 став 1 точка 2 и 4 односно членот 105 

ст. 2 од овој статут ќе издаде наредба за запи-
рање исплатата на надоместокот на личниот до-
ход. Наредбата е извршна. 

Наредбата од став 1 на овој член службеното 
лице ја издава писмено во 2 примероци, од кои 
еден се врачува на осигуреникот, а еден на Струч-
ната служба на Заедницата како исплатувач на 
надоместокот на личниот доход со свој извештај. 
Ваков извештај доставува до работната организа-
ција со цел за (преземање на определени мерки, 
кога надоместокот паѓа на товар на работната ор-
ганизација. 

Осигуреникот на кој со наредба му е запрена 
исплатата на надоместокот на личниот доход мо-
же во рок од три дена од денот на приемот на 
наредбата да бара од Стручната служба на Заед-
ницата, односно од работната организација со ре-
шение да го утврди неговото право во смисла на 
членот 96 од овој статут, кое се донесува по при-
бавено мислење на лекар поединец кој ја дал оцен-
ката за работната способност на осигуреникот. 
Службеното лице кое издало наредба е должно 
таквото барање, ако е поднесено при издавање на 
наредбата, да го достави на Службата односно 
работната организација заедно со извештајот за 
издавање на наредбата. 

За воспоставување исплата на надоместокот 
на личниот доход запрен врз основа на став 1 
од овој член, решава Стручната служба на Заед-
ницата односно работната организација по барање 
на осигуреникот ако лекарот — поединец кој го ле-
кувал осигуреникот оцени дека престанало штет-
ното дејствие на околностите поради кое испла-
тата на надоместокот била запрена. 

Основ за утврдување на надоместокот 

Член 107 
Основата за надоместокот на личниот доход (во 

натамошниот текст: основа) за надоместокот ја 
сочинува просекот на личниот доход што го ос-
тварил работникот во претходната година пред 
годината во која настапил случајот поради кој се 
стекнува правото на надоместок. 

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

Член 108 
Основата за надоместок се утврдува врз ос-

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

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

Основата за надоместок се утврдува во смисла 
на став 1 и 2 од овој член, ако осигуреникот во 
претходната година примал личен доход за нај-
малку три цели календарски месеци. Ако оси-
гуреникот во претходната година примал личен 
доход за помалку од три цели календарски месе-
ци, или воопшто не примал личен доход како ос-
нова за надоместок се зема просечниот износ на 
месечната аконтација на личниот доход што ја 
примал осигуреникот во тековната година со на-
стапување на спреченоста за работа. Ако осигуре-
никот не примал во тековната година аконтација 
на личен доход ниту за еден полн календарски 
месец, како основа за надоместок се зема просеч-
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ниот износ на примената аконтација на личниот 
доход пресметана по час во тековната година до 
настапување на спреченоста за работа. 

На осигуреник вработен ка ј приватен рабо-
тодавец основата за надоместок се утврдува во со-
гласност со одредбите на став 1—3 на овој член, со 
тоа што како основа за надоместок се зема нето 
износот на личниот доход на кој се плаќа при-
донес за здравствено осигурување. 

На осигурениците на кои основата за надо-
местокот им се утврдува по став 1 и 2 на овој 
член, во случаите на спреченост за работа што 
ќе настапат од почетокот на годината до донесу-
вањето на завршната сметка за претходната годи-
на, се исплатува до утврдување на основицата на 
надоместокот, аконтација на надоместок на ли-
чен доход, за утврдување износот на оваа аконта-
ција како основа за надоместок се зема просеч-
ниот износ на аконтацијата на личниот доход при-
мена во претходната година. 

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

Член 109 
Ако осигуреникот на кој основицата за надо-

месток му е утврдена во смисла на член 108 од 
овој статут се наоѓа на боледување подолго од 
една година, а во меѓувреме општиот просек на 
личните доходи во организацијата во која е на 
работа се зголемил, ќе му се преутврди основица-
та за надоместок во соодветен поголем износ кој 
одговара на процентот на зголемениот просек на 
личниот доход утврден со завршната сметка за 
претходната година во однос на годината од која 
е утврдена основицата за надоместокот. 

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

Член НО 
Основата на надоместокот на лицата што вр-

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

Доколку осигуреникот од став 1 на овој член 
со самостојна професионална дејност започнал да 
се занимава во тековната година, основицата на 
надоместокот се утврдува од основицата на при-
донесот што ќе му се утврди за тековната го-
дина, а до утврдувањето на таквата основица ќе 
му се исплатува аконтација на надоместокот спо-
ред основицата предвидена како најниска основи-
ца на придонес за здравствено осигурување. 

Член 111 
На осигурениците на кои надоместок на лич-

ниот доход (во натамошниот текст: надоместок) 
им припаѓа за време на привремената спреченост 
за работа во врска со несреќа на работа или за-
болување од професионални болести (член 61), ка-
ко основа за надоместок се зема основицата ут-
врдена со одлука на Собранието на Заедницата, 
според стручната — школската подготовка во кол-
ку не остваруваат личен доход. 

Член 112 
Заедницата на товар на своите средства обез-

бедува надоместок на личниот доход само поради 
спреченост за работа на: 

1) осигурениците — работници и другите лица 
од членот 96 на овој статут за време на спрече-
носта за работа од 31-от ден на спреченоста; 

2) осигурениците — работници за време на 
отсуство поради бременост и породување во тра-
ење што како најмало е утврдено со закон и тоа 
до првиот ден на тоа отсуство; 

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

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

— на дете постаро од една, а помладо од 5 
години надоместок на личниот доход најмногу до 
15 дена во текот на една календарска година и 
за едно заболување; 

4) осигуреникот — работничка која по истекот 
на отсуството поради бременост и породување ра-
боти со скратено работно време во смисла на про-
писите за работните односи и припаѓа за времето 
поминато вон работа, дел од надоместокот на лич-
ниот доход од ставот 1 на овој член во износ кој 
одговара сразмерно на времето поминато вон од 
работата во однос на полното работно време; 

5) за останатите случаи од член 97 на овој 
статут, надоместокот паѓа на товар на обврзникот 
на придонесот. 

Износ на надоместокот 

Член 113 
Во случаите на спреченоста за работа кога 

надоместокот на личниот доход паѓа на товар на 
средствата на Заедницата, надоместокот изнесува: 

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

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

2) 90% од основицата почнувајќи од 61-от ден 
на спреченоста за работа па се додека трае таква-
та спреченост; 

6) на осигурениците кои не го исполнуваат ус-
ловот на претходно осигурување: 

1) 70°/о од основицата, почнувајќи од 31-от до 
60-от ден на спреченоста за работа; 

2) 80% од основицата, почнувајќи од 61-от ден 
на свеченоста за работа па се додека трае таква-
та спреченост; 

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

1) 70% од основицата за првите 60 дена за 
дете до една година; 

2) 80% од основицата почнувајќи од 61-от ден 
па до крајот на спреченоста за работа за дете до 
една година; и 

3) 70% од основицата за 15 дена на спрече-
носта за работа за дете постаро од една, а помладо 
од 5 години. 

Член 114 
Во случаите на спреченоста за работа за први-

те 30 дена, кога надоместокот на личниот доход 
паѓа на товар на средствата на приватен работо-
давец, височината на надоместокот изнесува: 

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

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

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

Член 115 
Надоместокот на личниот доход утврден со 

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

Член 116 
Височината на надоместокот на личниот доход 

што паѓа на товар на средствата на Заедницата 
ќе се исплатува 100% од основицата: 
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1) за време на привремената спреченост за ра-
бота предизвикана со несреќа на работа и забо-
лување 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 117 
На осигуреник кој по овој статут остварува 

право на надоместок на личен доход, а се наоѓа 
на лекување во стационарна здравствена или дру-
га специјализирана работна организација во која 
има обезбедено сместување и исхрана, за тоа вре-
ме му се намалува износот на надоместокот на 
личниот доход, и тоа: 

1) 30°/о ако нема членови на семејството кои 
по овој статут се осигурени како членови на се-
мејството на осигуреникот; 

2) 20% ако има еден и повеќе осигурени чле-
на на семејството. 

Намалувањето од претходниот став не се врши 
за време на отсуството од работа поради бреме-
ност и породување, како и кога осигуреникот има 
три или повеќе членови на семејството. 

Намалувањето по став 1 од овој член од 30% 
од основицата за надоместок на личен доход, не 
може да изнесува помалку од минималниот личен 
доход утврден со посебен пропис. 

Ако намалувањето на надоместокот на личниот 
доход во смисла на став 1 од овој член се пресме-
тува по отпуштањето на осигуреникот од здрав-
ствената работна организација во која бил сме-
стен, на име наплата на оној дел на примениот из-
нос кој за тоа време не му припаѓал, може од 
соодветните редовни примања да му се запира 
најмногу до една четвртина од месечниот износ од 
тие примања. 

Како членови на семејството на осигуреникот 
во смисла на ставот 1 од овој член се земаат пред-
вид и децата на кои им се обезбедува здравствена 
заштита по основа на осигурувањето на неговиот 
брачен другар. 

Член 118 
Одредбите на претходниот член се однесуваат 

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

Член 119 
На осигурениците на кои за време на привреме-

ната неспособност за работа со скратено работно 
време (член 101) им припаѓа дел од надоместокот 
на личниот доход кој одговара сразмерно на вре-
мето поминато вон работа спрема полното редовно 
работно време, ако личниот доход остварен. за 
време на скратеното работно време е помал од со-
одветниот, дел на надоместокот кој би им припаѓал 
за тоа време да не работеле, им припаѓа и надо-
месток во височина на таа разлика. 

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

Член 120 
На осигуреник кој за време на спреченоста 

за работа е отстранет од должноста поради пове-
дена кривична постапка или постапка за повреда 
на работната должност, или е ставен во притвор 
или истражен затвор, му припаѓа намален надо-
месток на личен доход во височина од една тре-
тина од надоместокот, а ако има член на издр-
жување — во височина од една половина. Вакво-
то намалување на надоместокот му припаѓа на оси-
гуреникот додека за време на привремената спре-
ченост за работа е оддалечен од должност во прит-
вор или истражен затвор. 

На осигуреник од ставот 1 на овој член кој со 
правосилна одлука е казнет само за повреда на 
работната должност односно кога биде пуштен од 
притвор или истражен затвор затоа што постап-
ката против него со правосилно решение е сопре-
на, или затоа што со правосилна одлука е осло-
боден од обвинението, или обвинението е одбиено, 
но не поради ненадлежност на судот, ќе се испла-
ти запрениот дел на надоместокот на личниот до-
ход. 

Член 121 
Осигуреник кој во рок од 30 дена од денот 

на заклучувањето на боледувањето ќе стане по-
вторно привремено неспособен за работа од иста 
болест, му се смета тоа боледување како продол-
жено на поранешното боледување како во поглед 
на основата и височината на надоместокот на лич-
ниот доход, така и во поглед на обврските на За-
едницата за исплата на тој надоместок. 

Ако се работи за ново заболување обврската за 
исплата останува иста во колку нема прекид во 
боловањето, во спротивно се смета за нов случај. 

Посебни одредби на надоместок 

Член 122 
На осигурениците на кои со посебни прописи 

им е обезбедено бесплатно користење на здрав-
ствена заштита и кога по овој статут им припаѓа 
надоместок на личен доход, овој надоместок ќе 
се исплатува во височина од 100% од основата на 
надоместокот во сите случаи и за сето време на 
спреченоста за работа. Надоместокот во височина 
од 100% од основата се исплатува додека осигу-
реникот се наоѓа во стационарна или друга спе-
цијализирана здравствена работна организација во 
која има сместување и исхрана (член 117). 

Средствата за покривање на разликата помеѓу 
износот на надоместокот на личниот доход кој на 
осигурениците им припаѓа по овој статут и из-
носот до 100% на надоместокот, се обезбедуваат 
од средствата наменети според посебните прописи 
за заштита на лицата од став 1 на овој член. 

Член 123 
На осигуреникот во работен однос кај југо-

словенските организации во странство или во до-
маќинствата на тие осигуреници односно осигуре-
ниците запослени во меѓународните организации 
(член 55 ст. 1 точ. 1), како и осигурениците упа-
тени во странство поради вршење на определени 
работи или задачи, или поради стручно усовршу-
вање, им припаѓа за време на спреченоста за ра-
бота, место надоместок, личен доход односно днев-
ница или стипендија. 

Исплатата на личниот доход, дневницата од-
носно стипендијата ја вршат на свој товар орга-
низацијата или работодавецот кај кој осигурени-
кот од ставот 1 на овој член е вработен односно од 
кој прима стипендија. По исклучок, осигуреникот 
вработен во својство на куќна помошничка лич-
ниот доход за првиот месец го врши работодаве-
цот на свој товар, а по тоа исплатата паѓа 
на товар на средствата на Заедницата. 

На осигурениците кои се на работа во стран-
ство врз основа на посебна спогодба и задржале 
својство на лице во работен однос во Југославија 
(член 55 ст. 1 точ. 1), им припаѓа надоместок на 
личен доход додека се наоѓаат во странство, на 
товар на средствата на Заедницата, ако за тоа 
време со спогодбата не им е обезбеден надоместок 
од странскиот работодавец. 

На осигурениците кои стапиле во работен од-
нос во странство врз основа на меѓународна спо-
годба ка ј странски работодавец, а кои се осигу-
рени по овој статут во смисла на чл. 55 ст. 1 точ. 
2 од Статутот, им припаѓа за време на спреченоста 
за работа надоместок на личен доход на товар на 
средствата на Заедницата само додека се наоѓаат 
во Југославија. 
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На осигурениците од ставот 1 до 4 од овој 
член, кога им припаѓа надоместок на личен до-
ход, како основа за надоместок се зема износот на 
основицата која служи за пресметување и плаќа-
ње на придонесот за здравственото осигурување 
во Југославија. 

Надоместок во случај на бременост и породување 

Член 124 
На осигуреник — работничка од членот 55 ст. 

1 точ. 1—4 и точка 7 од овој статут, како и на 
осигуреник-жена што врши самостојна професио-
нална дејност (член 62 — во натамошниот текст: 
осигуреник — работничка) им припаѓа надомес-
ток на личен доход за време на отсуството пора-
ди бременост и породување во траење кое е како 
најмалку утврдено со законот за лицата во рабо-
тен однос. 

Надоместок на личниот доход за време на от-
суство поради бременост и породување изнесува 
100% од основицата на надоместокот утврден спо-
ред член 107—НО од овој статут. 

Надоместокот на личниот доход од став 2 на 
овој член и припаѓа на осигуреникот — работ-
ничка за сето времетраење на отсуството поради 
бременост и породување (став 1) и не се намалува 
во смисла на член 117 од овој статут ако истата 
за тоа време се наоѓа во здравствена работна ор-
ганизација во која има сместување и исхрана. По 
истекот на отсуството надоместокот на личниот до-
ход кој припаѓа на осигуреникот — работничка 
во случаите на спреченоста за работа (член 96) 
се утврдува со примена на член 113—115 од овој 
статут. 

Одредбите на членот 122 од овој статут ќе се 
применуваат и во поглед на исплатувањето надо-
месток на личниот доход за време на отсуство по-
ради бременост и породување. 

Член 125 
На осигуреникот — работничка која по исте-

кот на отсуството поради бременост и породување 
работи со скратено работно време во смисла на 
прописите за работни односи и припаѓа за вре-
мето поминато вон работа, дел од надоместокот 
на личниот доход утврден според член 112 ст. 1 
точ. 2 од овој статут во износ кој одговара сраз-
мерно на времето поминато вон од работата во 
однос на полното работно време. 

На осигуреник — работничка која во заштит-
ниот период од ставот 1 на овој член стане при-
времено спречена за работа (член 96 став 1) и 
припаѓа додека трае таа спреченост, покрај надо-
местокот од ставот 1 на овој член и надоместо-
кот на личниот доход за случај на привремена 
спреченост, која одговара на скратеното работно 
време. 

На осигуреник — работничка и припаѓа надо-
месток на личниот доход од став 1 на овој член 
за време на користење на годишен (одмор во заш-
титниот период. 

Член 126 
Одредбите на овој статут кои се однесуваат 

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

Член 127 
На осигуреник — работничка и припаѓа на-

доместок на личниот доход за време на бреме-
ност и породување на начинот и под условите 
предвидени во членот 123 од овој статут со тоа 
што исплатата на надоместокот на товар на сред-
ствата на Заедницата започнува од првиот ден 

на почетокот на отсутноста поради бременост и 
породување, доколку се исполнети условите од 
членот 123 по однос на местото на престојува-
њето. 

Член 128 
На осигуреник — работничка и припаѓа на-

доместок на личен доход за време на отсуството 
поради бременост и породување и по престанок 
на работниот однос или друга дејност, ако поче-
токот на периодот на заштита поради бременост 
и породување (член 124 став 1) се падне: 

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

2. во рок од 30 дена од денот на престанокот 
на работниот однос односно друга дејност ако во 
тој рок се пријави на надлежниот заовд за вра-
ботување на работници. 

Надоместок на патни трошоци 

Член 129 
Надоместокот на патните трошоци што им при-

паѓа на осигурените лица по одредбите на овој ста-
тут опфаќа: 

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

тување за време на патувањето и престој во друго 
место. 

Член 130 
Надоместок на патните трошоци припаѓа на 

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

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

2) морале да патуваат од местото на заложу-
вањето, односно од местото на живеењето во кое 
нема лекар, до најблискиот лекар или здравстве-
ната установа во друго место поради лекарски 
преглед или лекување. 

Член 131 
Надоместок на патните трошоци припаѓа на 

осигуреникот и за придружникот ако по оценка 
на лекарот-поединец, лекарската комисија или 
здравствената работна организација на осигурено-
то лице упатено на лекување или лекарски пре-
глед во друго место му е потребен придружник за 
време на патувањето и престојот. 

Ако на лекување или лекарски преглед се упа-
туваат во друго место децата на осигуреникот или 
детето кое осигуреникот го земал на издржување, 
се смета дека придружник за време на патувањето 
е потребен ако детето е помладо од 15 години, до-
колку не е обезбеден стручен придружник. 

Член 132 
Надоместокот на трошоците за превоз паѓа на 

товар на средствата на Заедницата и кога прево-
зот на осигуреното лице е извршен поради прием 
во здравствена работна организација, испраќање од 
здравствена работна организација и преместување 
од една во друга здравствена работна организација, 
во местото на запослувањето односно во местото 
на постојан или привремен престој на болниот, ако 
потребата на превозот е условена од здравствената 
состојба на болниот, а таа потреба ја утврдил ле-
карот или здравствената работна организација во 
која болниот е лекуван или и без тоа, ако прево-
зот бил потребен поради итноста на случајот, од-
носно од други медицински причини. 

'Одредбата од ставот 1 на овој член важи и 
кога осигуреното лице на кого здравствената за-
штита му се обезбедува во странство во смисла на 
член 58—62 на овој статут, се преведува од стран-
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ство, ако потребата за превоз поради враќање во 
земјата ја утврдила стручната служба за работите 
на здравственото осигурување врз основа на мис-
лењето на лекарската комисија или установата во 
која осигуреното лице се лекува. 

Член 133 
Собранието на заедницата го определува начи-

нот на употребата на превозните средства имајќи 
ја предвид здравствената состојба на болниот и 
должината на патот, поблиските услови и начинот 
за остварувањето на надоместокот на патните тро-
шоци, како и височината на надоместокот на тро-
шоците за исхрана и сместување за време на па-
тувањето и престојот во друго место што на оси-
гурените лица им припаѓа на товар на средствата 
на Заедницата. 

Помош и спрема за новородено дете 

Член 134 
На осигурениците кои се здравствено осигуре-

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

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

вање на неговиот брачен другар кој е осигурен 
како член на неговото семејство; 

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

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

Помош за опрема на новороденото дете при-
паѓа 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 6 месеци на живот ; ако 
за тоа дете помош не е исплатена. 

Член 135 
Собранието на Заедницата со посебна одлука 

ја одредува височината на помошта на опремата 
за новородено дете. 

Примања во случај на смрт на осигурени 
лица 

Член 136 
На осигурените лица во случај на смрт на чле-

нот на семејството им припаѓа надоместок на тро-
шоците за закоп, а на членовите на семејството во 
случај на смрт на осигуреникот — надоместок на 
трошоците за закоп и посмртна помош. 

1. Надоместок на трошоците за закоп 

^ * Член 137 
Надоместок на трошоци за закоп припаѓа на 

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

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

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

Член 138 
Височината на надоместокот на трошоците за 

закоп 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 потребните трошоци за осигу-
рено лице умрено и закопано надвор од местото 
на постојаното живеење, се определува и испла-
тува во височината на надоместокот определен 
спрема местото на закопот, ако тоа за корисникот 
е поповолно. 

Надоместокот на трошоците за закоп за 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 надлежниот орган 
на Заедницата, земајќи го предвид прибавеното 
мислење за тоа од дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на СФРЈ во таа земја. 

2. Посмртна помош 

Член 139 
Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-

вите на неговото семејство им припаѓа, ако осигу-
реникот ги издржувал до неговата смрт, посмртна 
помош во височина на едномесечен износ од осно-
вата за надоместок на личниот доход, односно ед-
номесечната последна пензија, материјалното обез-
бедување или привремениот надоместок при што 
се зема предвид и заштитниот додаток кој се ис-
платува со пензијата како и додатокот на инвалид-
носта кој се исплатува со инвалидската пензија 
што му припаѓале на умрениот осигуреник по про-
писите на пензиското и инвалидското осигурување. 

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

Глава V 
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 

Општи одредби 

Член 140 
Осигуреното лице ги остварува правата од 

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

Член 141 
Правата од здравственото осигурување може 

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

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

Лице за кое организацијата односно приват-
ниот работодавец ќе поднесе пријава за осигуру-
вање, може да бара од Службата на Заедницата 
со решение да му го признае својството на оси-
гурено лице. 

Признавањето својство на осигурено лице се 
потврдува со издавање на пропишана исправа за 
здравствено осигурување (здравствена легитимаци-
ја) во форма и содржина пропишана од надлеж-
ниот републички орган. 

Член 142 
Пријава за осигурување на осигурените лица 

по однос на самостојна професионална дејност — 
поднесува лицето кое врши самостојна професио-
нална дејност. 
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Член 143 
Ако Заедницата на лицето за кое е поднесена 

пријава за осигурување не му признае својство на 
осигурено лице, или тоа својство ќе му го признае 
по некоја друга основа донесува за тоа решение 
кое го доставува на заинтересираното лице и на 
подносителот на пријавата. 

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

Член 144 
Правата од здравственото осигурување устано-

вени со закон и овој статут, осигурените лица ги 
остваруваат во управна постапка пред Службата 
на Заедницата. 

Постапката од претходниот член е двостепена. 
Против првостепеното решение осигуреникот 

има право на жалба. Решението по жалба е ко-
нечно во управната постапка. 

Против конечното решение од претходниот став 
со кое се решава за парични надоместоци и по-
мошти, осигуреното лице може да поведе постапка 
пред општинскиот суд надлежен според седиште-
то на Заедницата на здравственото осигурување 
кај која е осигурен или според местото на жи-
веењето на осигуреното лице. 

Член 145 
Против првостепеното решение во втор степен 

решава комисија за жалби. 

Член 146 
При решавањето за правата од членот 144 на 

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

Член 147 
Во рамките на Заедницата се води евиденција 

на осигурениците што ја потпишува надлежниот 
републички орган. 

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

Остварување на здравствена заштита 

Член 148 
Осигурените лица ја остваруваат здравствената 

заштита на товар на средствата на Заедницата не-
посредно преку здравствените работни организации 
кои се оспособени за пружање на соодветни здрав-
ствени услуги. 

Член 149 
Осигурените лица имаат право на слободен 

избор на здравствена работна организација и лекар 
кој ќе им пружи здравствена заштита. 

Начинот и условите под кои осигурените лица 
ќе ги користат услугите на здравствените работ-
ни организации и здравствените работници, се ут-
врдуваат со посебни општи акти на Заедницата. 

Член 150 
Осигурено липе може да биде упатено на ле-

кување во странство во случај: 
— ако се исцрпени сите можности за лекува-

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

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

Член 151 
Се овластува Собранието на Сојузот на заедни-

ците на здравственото осигурување на работниците 
на Македонија на единствен начин за Републи-
ката, да ги регулира со посебен акт начинот и по-
стапката за упатување на осигурените лица на ле-
кување во странство. 

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

2. Учество на лекарските комисии 
во постапката 

Член 152 . 
Во пружање на здравствената заштита и во 

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

Член 153 
Заедницата со општ акт формира лекарска 

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

Заедницата во смисла на член 149 ст. 2 од 
овој статут поблиску ги утврдува задачите на ле-
карот-поединец за спроведувањето на здравстве-
ната заштита на осигурениците. 

3. Приговор на оценката на лекарот-поединец 
и лекарската комисија 

Член 154 
Ако осигуреникот не е задоволен со оценката 

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

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

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

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

Член 155 
Лекарската комисија е должна веднаш да го 

земе во постапка приговорот заради донесување на 
оценка. 

Ако приговорот е изјавен против оценката за 
работната способност на осигуреникот, лекарската 
комисија е должна веднаш да го повика осигуре-
никот на преглед. Во другите случаи комисијата 
веднаш ќе го повика на преглед осигуреното лице 
ако смета дека е тоа потребно за давање на пра-
вилна оценка. Ако лекарската комисија смета дека 
е потребно да се дополни медицинската обработка, 
ќе ги определи без одлагање потребните медицин-
ски испитувања. 

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 
основа за давање на оценката. 

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

За оценката на лекарската комисија писмено 
ќе се известат лекарот, Службата на Заедницата 
односно приватниот работодавец каде што е вра-
ботен осигуреникот. 

Член 156 
Против оценката на лекарската комисија може 

да се поднесе приговор до комисијата за вештаци -
лекари во рок од три дена од денот на соопшту-
вањето на оценката на лекарската комисија, во 
случаи и под услови утврдени со овој статут. 
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Приговорот се поднесува усно, на записник или 
писмено до лекарската комисија против чија оцен-
ка се изјавува приговорот. Комисијата е должна 
приговорот заедно со предметот, веднаш да го до-
стави до комисијата на вештаци-лекари. Пригово-
рот може да се поднесе писмено и непосредно до 
комисијата на вештаци-лекари. 

Член 157 
Комисијата на вештаци-лекари е должна вед-

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

Ако приговорот е изјавен против оценката на 
работната способност, комисијата на вештаци-ле-
кари е должна веднаш да го повика осигуреникот 
на преглед. Во другите случаи комисијата ја дава 
својата оценка врз основа на медицинската до-
кументација, а може, ако најде дека тоа е потреб-
но и да го повика осигуреникот на преглед. Ако 
комисијата смета дека е потребно да се дополни 
медицинската обработка, ќе ги определи без одла-
гање потребните медицински испитувања. 

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

За оценката на комисијата на вештаци — лека-
ри писмено ќе се известат: осигуреникот, лекар-
ската комисија против чија оценка е изјавен при-
говорот, лекарот-поединец, Службата на Заедни-
цата и организацијата односно приватниот работо-
давец каде што осигуреникот е во работен однос. 

Член 158 
Службата на Заедницата, организацијата од-

носно приватниот работодавец можат да бараат 
осигуреникот чија способност ја оценил лекарот 
да се подложи на преглед од страна на надлежна-
та лекарска комисија заради повторно оценување 
на неговата работна способност. Повторен преглед 
не може да се бара ако осигуреникот се наоѓа на 
лекување во стационарна здравствена работна ор-
ганизација. 

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

Осигуреникот е должен да и се јави на лекар-
ската комисија заради преглед во рок што ќе 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 се додека не се јави на 
поканата. 

Остварување на правата на паричните 
надоместоци и помошти 

Член 159 
Правото на надоместок на личниот доход и 

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

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

Член 1б6 
За правото на надоместокот на личниот доход 

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

Член 161 
Исплатата на паричните надоместоци и помош-

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

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

Против првостепеното решение со кое е одлу-
чено за остварување на правата од здравственото 
осигурување, осигуреното лице има право на жал-
ба до Комисијата за жалби и поплаки на Заедни-
цата. 

Член 162 
За осигуреникот на кого му се исплатувал 

личниот доход непосредно пред настапувањето на 
случајот кој дава право на надоместок на личниот 
доход по овој статут, барањето за исплата на на-
доместок на личниот доход стасува со денот на 
стасаноста на исплатата на личниот доход. За оста-
натите осигуреници барањето за исплата на надо-
местокот на личниот доход стасува со истекот на 
последниот ден за кој на осигуреникот му припаѓа 
надоместок — ако привремената спреченост за ра-
бота трае пократко од еден месец, а ако трае ме-
сец или подолго — со истекот на последниот ден 
во месецот. 

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

Стасаноста на барањето за исплата на патните 
трошоци, трошоците за превоз и останатите тро-
шоци во врска со остварувањето на здравствената 
заштита кои паѓаат на товар на средствата на За-
единицата, како и стасаноста на барањето за ис-
плата на погребните трошоци ги одредува Собра-
нието на Заедницата со одлука со која поблиску 
ги определува овие права. 

Член 163 
Барање за остварување правата на надоместок 

на личниот доход и другите парични примања по 
овој статут може да се поднесе во рок од една го-
дина од денот на стасаноста на правата. 

Глава VI 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Средства на здравственото осигурување 

Член 164 
Средствата за остварување на правата од 

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

Средствата за здравствено осигурување за по-
одделна година се утврдуваат и распоредуваат со 
финансискиот план на Заедницата на здравстве-
ното осигурување. Со финансискиот план сред-
ствата се утврдуваат и распоредуваат според на-
мената и тоа: 

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

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

3) за обезбедување на правата од здравствена-
та заштита над задолжителните видови и другите 
права од здравственото осигурување утврдени со 
Законот и со овој статут. 

Конечното утврдување на приходите и расхо-
дите по видови се врши на крајот на годината со 
Завршната сметка на Заедницата. 

Член 165 
Средствата за здравственото осигурување на 

работниците ги обезбедуваат: 
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1. Осигурениците — работници со придонеси од 
личниот доход; 

2. Организациите — со придонеси од својот 
доход, граѓанско-правни лица и приватни рабо-
тодавци со придонеси од своите средства, за осигу-
рување во случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести, здравственото 
осигурување на осигурениците од членот 55 ст. 1 
точ. 6 и 7 и чл. 58 од овој статут и осигурување 
на здравствена заштита на осигурениците од чле-
нот 60 точ. 1—4 од овој статут; 

3. Заедниците за работите на вработувањето — 
со придонеси од средствата обезбедени за правата 
на лицата од членот 55 ст. 1 точ. 8—10 од овој 
статут; 

4. Заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување — со придонеси од средствата обез-
бедени за правата на уживателите на пензија и 
корисниците на правата на професионална реха-
билитација и правата на вработување според про-
писите за инвалидското осигурување, како и за 
уживателите на инвалиднина по прописите на ин-
валидското осигурување кои не се осигурени по 
било која друга основа; 

5. Уживателите на пензија или инвалиднина 
— југословенски државјани што примаат пензија 
или инвалиднина исклучиво од странски носите-
ли на осигурување додека престојуваат на подрач-
јето на Заедницата на кои не им е обезбедена 
здравствена заштита со придонес од свои средства; 

6. Работниците вработени во странство кај ме-
ѓународните или други организации по основ на 
меѓународен договор и кај странски работодавец 
— со придонеси од своите средства за себе и чле-
новите на своите семејства што престојуваат на 
подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обез-
бедена здравствена заштита од странскиот носи-
тел на здравственото осигурување, вклучувајќи го 
и придонесот за осигурување во случај на несреќа 
на работа и заболување од професионални болести; 

7. Лицата што вршат самостојна професио-
нална дејност како свое единствено или главно 
занимање — со придонеси од своите средства, 
вклучувајќи го и придонесот за осигурување во 
случај на несреќа на работа и заболување од 
професионални болести; 

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

9. Осигурениците работници — југословенски 
државјани кои на подрачјето на Заедницата се 
вработени во странски дипломатски и конзуларни 
претставништва, странски меѓународни мисии или 
во лична служба кај претставници што уживаат 
дипломатски имунитет — со придонеси од своите 
средства, вклучувајќи го и придонесот за несре-
ќа на работа и заболување од професионални бо-
лести; 

10. Странски носители на осигурувањето — со 
надоместок на трошоците за здравственото оси-
гурување на членовите на семејствата на југо-
словенските работници вработени во странство 
и уживателите на странски пензии кои живеат 
на подрачјето на Заедницата. 

Член 166 
Придонесите за здравственото осигурување се 

определуваат така што со средствата што се ост-
варуваат од придонесите заедно со останатите 
приходи се покриваат обврските на Заедницата 
по основ на осигурените права, обезбедуваат 
средства на резервниот фонд, спроведување на 
реосигурувањето, учество во финансирањето на 
фондот на солидарноста, средствата потребни за 
спроведување на здравственото осигурување, како 
и дел на средствата за развојот на здравствената 
служба. 

Член 167 
Придонесите за здравствено осигурување се 

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

штита; 
2) правата од здравственото осигурување за 

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

3) правата од здравствената заштита над за-
должителните видови и другите права од здрав-
ственото осигурување утврдени со Законот и овој 
статут. 

Член 168 
Придонесите за здравствено осигурување са-

мостојно ги утврдува Заедницата на здравствено-
то осигурување. 

Член 169 
Придонесите за задолжителните видови на 

здравствена заштита и за обезбедување на пра-
вата од здравствената заштита над задолжител-
ните видови и другите права од здравственото 
осигурување, утврдени со Законот и овој статут, 
се утврдуваат според единствени пропорционални 
стапки на личните доходи односно основиците. 

Член 170 
Придонесот за здравственото осигурување за 

случај на несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести го утврдува Заедницата на 
здравственото осигурување по единствена тари-
фа. Ако ОД објективни причини доаѓа до зголе-
мена опасност, Заедницата може врз основа на 
посебна тарифа за одделни организации и при-
ватни работодавци да утврди повисока тарифа. 

Тарифата за здравствено осигурување на ра-
ботниците во случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести не може за 
одделна организација односно приватен работода-
вец да биде повисока од 50°/о од редовната тари-
фа утврдена за тоа осигурување на подрачјето 
на Заедницата. 

Со тарифата на здравственото осигурување 
на работниците во случај на несреќа на работа 
и заболување од професионална болест за од-
делни организации односно приватни работодавци 
се утврдуваат и критериумите за определување 
висината на посебна тарифа. 

Член 171 
За лица кои во странство стапиле во работен 

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

Посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство се плаќа и за члено-
вите на потесното семејство на југословенските 
работници вработени во странство кои живеат на 
подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обез-
бедена здравствена заштита кај странскиот но-
сител на здравственото осигурување. 

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

Посебниот придонес за лицата од став 2 на 
овој член се пресметува одделно за секој осигу-
рен ризик според единствени износи на придо-
несот. 

Член 172 
Собранието на Заедницата може за одделни 

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



20 декември 1972 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 43 — Стр. 943 

Член 173 
Одлуките за стапките и износите на придо-

несите како и тарифите на придонесот мора да 
бидат донесени пред почетокот на календарската 
година во која почнува нивната примена. 

Доколку до тој рок одлуките и тарифите не 
се донесат во идната година, до донесување на 
одлуката и тарифите ќе се применуваат стапките 
односно тарифите кои важеле во претходната го-
дина. 

Член 174 
Основа за пресметување на придонесот за 

здравствено осигурување чини: 
1) за осигурениците — работници во работен 

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

2) за уживателите на пензија и корисниците 
на правото на професионална рехабилитација, 
правото на вработување по прописите за инвалид-
ското осигурување и уживателите на инвалидни-
на кои не се осигурени по друга основа — пен-
зиските и инвалидските примања, освен додатокот 
за помош и нега; 

3) за југословенските државјани што примаат 
пензија или инвалиднина исклучиво од странски 
носители на осигурувањето — пензијата или инва-
л и д н о с т а ; 

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

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

Член 175 
Лицата што вршат самостојни професионални 

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

Член 176 
Врз основа на самоуправен договор Сојузот 

на заедниците на здравственото осигурување на 
работниците на Македонија може да се овласти 
со општ акт да ги определи придонесите и утвр-
ди основиците за пресметување на придонесите 
за здравственото осигурување за југословенските 
државјани вработени во странство кај југословен-
ските организации или во домаќинствата на тие 
осигуреници, како и за југословенските државја-
ни вработени во странство ка ј странски органи-
зации односно работодавци — кои не се задол-
жително здравствено осигурени според прописите 
на земјата во која се наоѓаат на работа или не- е 
обезбедена здравствена заштита за членовите на 
нивното потесно семејство кои живеат на под-
рачјето на Заедницата ка ј странскиот носител на 
здравственото осигурување, како и основиците за 
пресметување и плаќање на придонесите за здрав-
ствено осигурување за одделни категории на оси-
гуреници. 

Член 177 
Од придонесите остварени за здравствено оси-

гурување и другите приходи се формираат сред-
ствата на Заедницата. 

Средства на Заедницата се: 
1) Придонеси за здравствено осигурување; 
2) Надоместок од здравственото реосигурување; 
3) Средства на фондот на солидарноста; 
4) Средства остварени од вишокот на прихо-

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

цата; 
6) Надоместок на трошоците за здравствена 

заштита за неосигурените лица; 
7) Приходи по основа на надоместокот на тро-

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

расходите: 
1) за остварување правата на осигурените и 

неосигурените лица по основа на задолжителни-
те видови на здравствена заштита; 

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

3) остварување правата од здравствената за-
штита над задолжителните видови и другите пра-
ва од здравственото осигурување утврдени со За-
конот и овој статут; 

4) за премиите на здравственото реосигуру-
вање; 

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

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

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

8) за потребите на студииските и научно-
истражувачките работи со цел за унапредување 
на здравственото осигурување; 

9) за финансирање на проширена репродук-
ција во здравствените работни организации; 

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

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

Член 178 
Средствата за обезбедување на задолжител-

ните видови на здравствена заштита, средствата 
за обезбедување правата од здравственото -оси-
гурување за случај на несреќа на работа и за-
болување од професионални болести и средствата 
за обезбедување на правата од здравствената за-
штита над задолжителните видови и другите пра-
ва од здравственото осигурување утврдени со за-
конот и овој статут се водат на посебна сметка 
како наменски средства. 

- Член 179 
Средствата за обезбедување на здравствената 

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

Член 180 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидноста во извршувањето на 
обврските спрема осигурените лица, здравствените 
работни организации и другите организации на 
кои им е доверено спроведувањето на здравстве-
ното осигурување. 
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Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од двомесечниот просечен износ на плани-
раните вкупни приходи на Заедницата за теков-
ната година. Задолжителното ниво на резервата 
се обезбедува во рок од четири години. 

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

Резервниот фонд на здравственото осигурува-
ње се формира со: 

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

2) издвојување од вишокот на приходите над 
расходите во висина која ќе ја определи Заедни-
цата; 

3) внесување на вложените средства на кому-
налните заедници кои се враќаат на Заедницата 
и камата на вложените средства на Резервниот 
Фонд. 

Член 181 
Средствата на Резервниот фонд можат да се 

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

Средствата на Резервниот фонд кои не се ко-
ристат како обртни средства можат да се вложу-
ваат во орочени депозити или благајнички запи-
си со рок на враќање што ќе го утврди Собра-
нието на Заедницата. 

Член 182 
Средствата на Резервниот фонд се водат на 

една сметка, а се искажуваат одвоено по видови 
на правата (ризици). 

Член 183 
Вишокот на расходите над приходите што се 

утврдува по Завршната сметка на Заедницата се 
покрива: 

1) од делот на задолжителната резерва која 
се формира од средствата на задолжителните ви-
дови на здравствената заштита, доколку вишокот 
на расходите е утврден по тие средства; 

2) од делот на резервата кој се формира од 
средствата на здравственото осигурување по осно-
ва на несреќа на работа и заболување од профе-
сионални болести, доколку вишокот на расходите 
е утврден во тие средства; 

3) од делот на резервата кој се формира од 
средствата на здравствената заштита над ниво на 
задолжителните видови на таа заштита и за дру-
гите права од здравственото осигурување утвр-
дени со овој статут, доколку вишокот на расхо-
дите е утврден со тие средства. 

Непокриениот дел на вишокот на расходите 
се покрива со кредити со тоа што отплатата се 
врши од тековните приходи на Заедницата оства-
рени во наредните години според одлука на За-
едницата. 

Средствата на Резервниот фонд потрошени за 
покривање на расходите над приходите до висо-
чината на задолжителниот дел треба да се врати 
на соодветниот дел на Резервниот фонд во текот 
на наредните години. 

Член 184 
Средствата на задолжителната резерва што 

преостануваат по покривањето на вишокот на рас-
ходите над приходите на еден дел на осигурува-
њето можат да се користат за покривање на не-
покриениот вишок на расходи над цриходите на 
другиот дел на осигурувањето под услов така 
користените средства на резервата да се вратат 
на оној дел на резервата на кој му припаѓаат 
најдоцна во рок од една година од денот на ко-
ристењето на тие средства. 

Член 185 
Заедницата на здравственото осигурување за-

должително ги реосигурува здравствените ризи-
ци во следните случаи: 

1. Елементарни непогоди, 
2. Масовни несреќи, и 
3. Масовни епидемии. 

Член 186 
Заедницата во договор со другите заедници 

на здравственото осигурување на работниците мо-
же да реосигурува на економски основи и според 
начелата на взаемност и други ризици што мо-
жат да настанат во спроведувањето на здрав-
ственото осигурување. 

Член 187 
Заедницата договорно со другите заедници на 

здравственото осигурување го определува начи-
нот на управувањето со фондот на здравственото 
реосигурување, обемот на ризиците што се реоси-
гуруваат, тарифите на премиите за реосигурува-
њето, надоместоците што се обезбедуваат во слу-
чај на настанување на реосигурените ризици и 
условите и постапката за остварување на овие 
надоместоци. 

Член 188 
Од приходите остварени за задолжителните 

видови на здравствената заштита на Заедницата 
се обезбедуваат средства за финансирањето на 
фондот на солидарноста. 

Средствата се обезбедуваат со посебен при-
донес во височина што ја утврдува Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците со свој акт. 

Финансиско работење на Заедницата и 
пресметување и плаќање на придонесите 

Член 189 
Финансиското работење на Заедницата, пре-

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

Финансиското работење на Заедницата оп-
фаќа: 

1) составување на финансиски план за прихо-
дите и расходите на Заедницата; 

2) остварување на приходите и извршување 
на расходите; 

3) водење на книговодство и евиденција за 
финансиското работење и средствата на Заедни-
цата; 

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

Член 190 
Придонесите за здравственото осигурување ги 

пресметуваат и уплатуваат како обврзници за 
уплата на придонесот (во натамошниот текст: 
обврзници): 

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

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

3) Заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување за уживателите на пензија, корис-
ниците на правата од професионалната рехабили-
тација и правото на вработување по прописите 
на инвалидското осигурување како и за ужива-

• телите на инвалиднина; 
4) уживателите на пензија или инвалиднина 

од странски носители на осигурувањето — сами 
за себе; 
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5) самите осигуреници — работници, југосло-
венски државјани: 

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

6) кои на подрачјето на Заедницата се вра-
ботени во странски дипломатски и конзуларни 
претставништва, странски и меѓународни мисии 
или во лична служба кај претставниците што ужи-
ваат дипломатски имунитет; 

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

б) организациите — за лица на задолжител-
на практична работа или доброволна практика 
(волонтери); 

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

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

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

Собранието на Заедницата може да одлучи 
југословенските работни организации што вршат 
градежни или други работи во странство, наместо 
обврската за плаќање на придонес за користе-
њето на здравствената заштита во странство, да 
преземат обврски сами да ги сносат трошоците 
за здравствената заштита во странство што ја 
користеле осигурениците — југословенски работ-
ници вработени во тие организации на работите 
што ги изведуваат во странство како и за члено-
вите на нивните семејства кои со осигурениците 
престојуваат во странство. 

Член 191 
Обврзници за уплата на придонесите за здрав-

ствено осигурување на лицата од членот 60 и 61 
од овој статут се: 

1) за лицата кои учествуваат во младински 
работни акции кои по прописите за инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност и за лицата кои учествуваат во орга-
низирани јавни работни акции ако на тие работи 
работат најмалку 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, припадници на цивилна-
та заштита — општината која ја организира пред-
војничката обука односно извршувањето на за-
дачите; 

3) за уживателите на постојаната државна по-
мош дадена од страна на бившите президијуми на 
народните собранија или од страна на Извршниот 
совет — Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика на товар на 
буџетот на Републиката; 

4) за учениците во средните училишта и сту-
дентите во вишите и високите школи, факулте-
тите и уметничките академии — организациите 
кај кои се изведува практичната работа во врска 
со наставата; 

5) за лицата кои работат помалку' од поло-
вина од полното работно време — организацијата 
кај која се вработени; 

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

Член 192 
Придонесот од членот 191 од овој статут се 

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

Член 193 
Обврзник за уплата на придонесите за здрав-

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

Член 194 
Собранието на Заедницата ќе донесе поблиски 

прописи за утврдувањето на основицата и начи-
нот на пресметувањето и плаќањето на придоне-
сите за здравствено осигурување. 

Врз основа на самоуправен договор Сојузот 
на здравственото осигурување на работниците на 
Македонија може да се овласти да ги донесе 
прописите од став 1 на овој статут. 

Член 195 
Придонесите за здравственото осигурување об-

врзниците ги уплатуваат ка ј Службата на опш-
тественото книговодство на соодветните сметки 
на Заедницата. 

Член 196 
Наплатувањето на сите придонеси од обврз-

ниците што своето финансиско работење го водат 
преку Службата на општественото книговодство 
го врши таа служба при исплатата на средствата 
за личен доход. Другите обврзници се должни са-
ми да ги пресметуваат и уплатуваат придонесите 
во полза на соодветните сметки на Заедницата. 

Член 197 
Обврската за плаќање на придонесите ста-

сува: 
1) за обврзниците кои своето финансиско ра-

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

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

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

За останатите обврзници на придонесот кои 
не се опфатени во претходниот став, обврската 
за плаќање на придонесите ќе се регулира со по-
себен акт на Заедницата. 

Член 198 
Обврзникот кој што не ќе ги плати придоне-

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

Член 199 
На обврзникот кој во пропишаниот рок не ги 

уплати стасаните придонеси, или не ги уплати 
во целост, Службата на Заедницата ќе издаде 
платен налог со кој ќе се задолжи обврзникот 
во рок од осум дена од денот на врачувањето на 
истиот да ги уплати стасаните придонеси со каз-
нена камата предвидена со членот 198 од овој 
статут. 

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

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

Обврзникот на придонесот кој уплатил при-
донеси во поголем износ односно бил задолжен, 
има право да бара повраќај на повеќе уплатените 
износи. 

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

Член 200 
Службата на општественото книговодство е 

должна по барање на Заедницата врз основа на 
извршниот платен налог, односно врз основа на 
извршна судска пресуда, да изврши наплата на 
износот на неуплатените' придонеси со пренос од 
сметката на обврзникот на сметките на Заедни-
цата. 

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

Член 201 
Побарувањата на придонесите застаруваат за 

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

Текот на застареноста се прекинува со секое 
службено дејствие на Стручната служба на За-
едницата извршена со цел за утврдување на об-
врската на плаќање на придонесите или напла-
тата, кое е на пропишан начин ставено на знаење 
на обврзникот. По секое прекинување на текот на 
застареноста започнува да тече нов рок на заста-
реност од 5 години. Во секој случај застареноста 
настапува по истекот на 10 години од денот кога 
првпат започнала да тече. 

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

Член 202 
Одредбите на овој статут кои се однесуваат на 

обврската на организациите во поглед на пресме-
тувањето и плаќањето на придонесите, се приме-
нуваат и за приватните работодавци, ако со овој 
статут и други општи акти на Заедницата не е 
поинаку определено. 

Член 203 
Службата на Заедницата е должна да врши 

преглед на книгите и евиденциите ка ј обврзни-
ците на придонесите заради контрола на правил-
ното пресметување и уплатување на придонесите. 

Глава VII 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЗДРАВСТВЕНО НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА И ЛИ-

ЦАТА ОСИГУРЕНИ ПО МЕЃУНАРОДНИТЕ 
СПОГОДБИ И КОНВЕНЦИИ 

Член 204 
Задолжителните видови на здравствената за -

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

Средствата за здравствена заштита за лицата 
од претходниот став се обезбедуваат со придонес 
од буџетот на општината на чие подрачја овие 
лица имаат постојано место на живеење, а за ли-
цата без постојано место на живеење — Репуб-
ликата со придонес од својот буџет. 

Член 205 
Општинското собрание и Републиката се долж-

ни да ги пријавуваат на Заедницата сите лица 
кои не се опфатени со задолжителното здравстве-
но осигурување, како и да ги пријавуваат сите 
промени кај овие лица. 

Член 206 
До колку општинското собрание ќе установи 

поголеми права од правата опфатени со задол-
жителните видови на здравствената заштита за 
лицата од членот 204 од овој статут, истото е 
должно да и обезбеди на Заедницата посебни 
средства за остварување на тие права. 

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

Член 207 
За обезбедување на задолжителните видови 

здравствена заштита на лицата од членот 204 од 
овој статут, Заедницата склучува договор со Оп-
штината во кој се определуваат меѓусебните пра-
ва и обврски. 

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

Член 208 
Заедницата обезбедува здравствена заштита и 

на осигурениците ка ј странските носители на 
здравственото осигурување кое е утврдено со ме-
ѓународни спогодби и конвенции во обемот и на 
начинот предвидени со меѓународните спогодби од-
носно конвенции. 

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

Глава VIII 

СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 209 
За вршење на административните, финансис-

ките и другите стручни работи во врска со спро-
ведувањето на здравственото осигурување, Заед-
ницата формира Стручна служба (во натамошниот 
текст: Служба на Заедницата). 

Член 210 
Службата за здравствено осигурување во сво-

јот делокруг ги врши овие работи: 
1) ракува со средствата на Заедницата во со-

гласност со Законот, со овој статут и другите оп-
шти акти на Заедницата и заклучоците на само-
управните органи на Заедницата; 

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

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

4) учествува во склучувањето на договорите 
со здравствените работни организации за пру-
жање здравствени услуги на осигурените лица и 
врши непосредна контрола за извршување на тие 
договори; 

5) води потребна евиденција во врска со ра-
ботењето на Заедницата и спроведување на здрав-
ственото осигурување; 

6) подготвува финансиски планови и завршни 
сметки на Заедницата; 

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

8) ги врши административните работи во врс-
ка со работата на самоуправните органи на За-
едницата; 
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9) врши определени работи во врска со спро-
ведувањето на здравственото осигурување што 
произлегуваат од конвенциите и другите меѓуна-
родни спогодби; 

10). води потребна евиденција за ^осигурените 
лица и врши исплата на трошоците на задолжи-
телните видови на здравствена заштита на тие 
лица; 

11) преку лекарските комисии врши оценка на 
работната способност на осигурениците како и оцен-
ка за здравствената состојба на осигурените ли-
ца во случаите определени со овој статут и дру-
гите општи акти на Заедницата; 

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

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

Службата на здравственото осигурување мо-
же по основа на самоуправен договор помеѓу Со-
бранието на Заедницата и другите интересни за-
едници да врши определени административни, фи-
нансиски и други стручни работи за сметка на 
другите заедници, односно органи и организации. 
Договорите за вршење на таквите работи ги склу-
чува директорот на Заедницата во согласност со 
Собранието на Заедницата. 

Член 211 
Работите од претходниот член Службата на 

здравственото осигурување ги врши во согласност 
со закон, овој статут, другите општи акти, насо-
ките и заклучоците на органите на самоуправува-
њето на Заедницата. 

Службата за својата работа е одговорна пред 
органите на Заедницата и е должна на барање 
на органите на управување на Заедницата, а нај-
малку еднаш годишно, да поднесува извештај и 
информации за својата работа и распределбата на 
своите средства за работа. 

Член 212 
Службата на здравственото осигурување ра-

ботите од својата надлежност ги врши преку ор-
ганизационите единици во седиштето на Заедни-
цата, организационите единици во седиштето на 
општината, лекарската комисија и комисијата на 
лекари-вештаци. 

Организациони единици во седиштето на оп-
штините можат да бидат филијалите односно ис-
поставите што се утврдуваат со овој статут. 

Со филијалите односно испоставите раководат 
раководители. 

Член 213 
Во Службата на Заедницата постојат следните 

филијали односно испостави како подрачно ор-
ганизациони единици и тоа: Филијала за подра-
чјето на општината Ресен и Испостава за под-
рачјето на општината Демир Хисар. 

Член 214 
Филијалата односно Испоставата во својот де-

локруг: 
— решава за правата од здравственото оси-

гурување во прв степен и одобрува исплати на 
парични надоместоци и помошти од здравстве-
ното осигурување за своето подрачје; 

— врши прием на пријавите и одјавите на 
осигурениците; 

— се грижи за редовна наплата на придонесот 
за здравствено осигурување; 

— ја води пропишаната евиденција и доку-
ментација на осигурениците. 

Член 215 
Организацијата и делокругот на работата на 

Службата на Заедницата ја регулира со посебен 
општ акт Собранието на Заедницата. 

Систематизацијата за бројот на работните ме-
ста, бројот на работниците, школската подготов-
ка и работното искуство се утврдуваат со општ 
акт на Советот на работната заедница на Служ-
бата во согласност со Собранието на Заедницата. 

Член 216 
Постојани стручни комисии на Службата на 

здравственото осигурување се: 
1) Лекарска комисија и 
2) Комисија на лекари-вештаци. 
Составот, делокругот и начинот на работата 

на комисиите од претходниот став се регулираат 
со посебен општ акт на Собранието на Заедни-
цата. 

Член 217 
Службата на Заедницата ја раководи дирек-

торот на Заедницата. 
Директорот е наредбодавец за извршување на 

финансискиот план на Заедницата. 
Директорот за својата работа и за работата 

на Службата на Заедницата е одговорен на орга-
ните на Собранието на Заедницата и е должен да 
ги информира извршните органи на Заедницата 
кога тоа го бараат. 

Член 218 
Директорот на Заедницата особено ги врши 

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

во согласност со закон, овој статут и другите оп-
шти акти, заклучоците и насоките на самоуправ-
ните органи на Заедницата; -

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

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

4) се грижи за подготвување на материјали 
за органите на Заедницата и Службата на Заед-
ницата; 

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

6) се грижи за благовремено спроведување на 
одлуките и заклучоците на самоуправните орга-
ни и Службата на Заедницата; 

7) ја застапува Заедницата при склучување на 
договори со здравствените работни организации за 
пружање здравствена заштита на осигурените ли-
ца и ги потпишува истите заедно со претседате-
лот на Собранието на Заедницата; 

8) решава, доколку со овој статут и другите 
општи акти на Заедницата не е определено поина-
ку, во прв степен за правата и обврските на оси-
гурените лица од здравственото осигурување, и 

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

Член 219 
Директорот на Заедницата може да овласти 

и друго лице да ја застапува Заедницата по оп-
ределени прашања. 

Директорот во случај на отсуство од работа 
го заменува еден од раководителите на групи, што 
ќе го определи тој. 

Член 220 
Директорот на Заедницата има право и об-

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

Ако директорот најде дека општиот акт или 
заклучокот на самоуправните органи на Заедни-
цата или на работната заедница на Службата е во 
спротивност со закон или овој статут, за тоа ќе 
го предупреди надлежниот орган на управување-
то. Ако И ПО предупредувањето органот на упра-
вувањето остане при својот акт односно заклучок, 
директорот е должен во рок од 3 дена да пред-
ложи на органот на управата на Собранието на 
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општината надлежен за работите на здравстве-
ното осигурување да поведе постапка за запира-
ње од извршување на таквиот акт, односно за-
клучок. До донесување на акт со кој се решава 
по предлогот за запирање од извршувањето на ак-
тот односно заклучокот, тие не можат да се из-
вршуваат. 

Член 221 
Директорот на Заедницата го именува и раз-

решува Собранието на Заедницата. 
Директорот се именува за време од четири- го-

дини, а може да биде повторно именуван. 
Конкурсот за именување на директорот го рас-

пишува и спроведува Комисијата за избор и име-
нување. Оваа комисија во случаите определени 
со овој статут, може да поднесе и предлог за раз-
решување на директорот и пред истекот на рокот 
за кој е именуван. 

Комисијата за избор и именување се состои 
од претседател и 4 члена, а ја именува Собранието 
на Заедницата. 

Член 222 
За директор на Заедницата може да биде име-

нувано лице кое има: 
— рисоко образование (правен или економски 

факултет), со работно искуство на раководни ра-
ботни места над 8 години. 

Член 223 
Директорот на Заедницата може да биде раз-

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

1) ако тоа сам го побара; 
2) ако стори тешка повреда на работната долж-

ност предвидена со општите акти за одговорност 
на работниците на Службата; 

3) ако потешко ги повреди или на повеќе па-
ти ги повреди прописите на општествената заед-
ница од областа на здравственото осигурување или 
други прописи со кои се регулира работата на 
заедниците на здравственото осигурување и нив-
ниот однос спрема општествената заедница; 

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

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

6) ако поради не вршење или несовесно врше-
ње на својата должност ја доведе Заедницата во 
таква ситуација да не може да ги извршува сво-
т е основни задачи и обврските спрема осигуре-
ните лица и здравствените работни организации 
или значително го отежнува извршувањето на 
тие задачи односно обврски. 

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

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

суства, учество во распределбата на средствата за 
лични доходи и друго) директорот на Заедницата 
ги остварува во рамките на законот и општите ак-
ти на Заедницата и на работната заедница на 
службата. 

Член 225 
Како раководни работници на Службата на 

здравственото осигурување се: директорот на За-
едницата, раководителите на групите, филијалите 
и испоставите. 

Реизборноста на раководните работници од 
претходниот став задолжително се спроведува по 
истекот на секои четири години од нивното име-
нување. 

Член 226 
Раководните работници на Службата на здрав-

ственото осигурување ги именува Собранието на 
Заедницата по пат на конкурс. 

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

Комисијата од претходниот став се состои од 
претседател и четири члена, а ги именува Со-
бранието на Заедницата. 

Член 227 
За прием на работа, распоредување на работ-

ни места и престанок на работата на другите ра-
ботници на Службата на Заедницата одлучуваат 
органите определени со правилникот за работните 
односи на работниците на службата во постапка-
та утврдена со тој правилник. 

Член 228 
Работниците на Службата на Заедницата ја 

сочинуваат работната заедница на службата и во 
неа ги остваруваат своите самоуправни права кои 
произлегуваат од здружениот труд (работниот од-
нос). 

Самоуправните права од здружениот труд ра-
ботниците на службата ги остваруваат преку ре-
ферендум и со непосредно одлучување на собири-
те на работните луѓе во работната заедница. 

Член 229 
Највисок орган на управувањето во работната 

заедница на Службата е Советот на работната за-
едница. 

Советот на работната заедница се состои од 
11 члена. 

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

Мандатот на членовите на Советот трае две 
години. 

Директорот на Заедницата не може да биде 
избран за член на Советот на работната заедни-
ца на Службата. 

Член 230 
Советот на работната заедница на Службата 

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

гулира: организацијата на самоуправувањето во 
работната заедница на службата, меѓусебните ра-
ботни односи на службата, одговорноста на ра-
ботниците на службата, внатрешната распределба 
на средствата за лични доходи и други прашања 
од областа на внатрешните односи во работната 
заедница на Службата; 

2) дава предлог на Заедницата за внатрешна-
та организација на Службата и ја утврдува во 
согласност со Собранието на Заедницата система-
тизацијата на работните места на Службата; 

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

4) решава во втор степен за правата и обврс-
ките на работниците на службата од областа на 
работните односи; 

5) врши и други работи кои ќе му бидат ста-
вени во делокруг со општите акти на Заедницата 
односно работната заедница на Службата. 

Член 231 
Покрај Советот, како највисок орган на уп-

равувањето во работната заедница на Службата, 
можат да се утврдуваат и други органи на упра-
вувањето како и извршни органи. 

Органите од претходниот став, составот, де-
локругот на работа, изборот и друго, Советот на 
работната заедница ги утврдува со Правилникот 
за организација на самоуправувањето на Служ-
бата. 
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Член 232 
Раководителите на организационите единици и 

претседателите на лекарските комисии за својата 
работа и работата на работниците од работните 
единици, односно членовите на лекарските коми-
сии непосредно се одговорни пред директорот и 
органите на Заедницата. 

Член 233 
Работниците на Службата на Заедницата ги 

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

Работниците се должни работите и задачите 
што им се доверени да ги вршат совесно и уред-
но, придржувајќи се на закон и другите прописи 
и општите акти на Заедницата. 

Член 234 
Работникот е должен да ги извршува упат-

ствата и наредбите на директорот на Заедницата 
односно раководителот на групата. Ако работни-
кот смета дека упатството, односно наредбата е 
незаконита или спротивна на општите акти на 
Заедницата, должен е да му укаже за тоа на 
оној што го дал упатството односно наредбата. Пов-
торната писмена наредба, ако таа не претставува 
кривично дело, работникот е должен да ја изврши. 

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

Што се смета за службена тајна како и кои 
податоци и под кои услови можат да се објаву-
ваат ги утврдува Советот на работната заедница 
на Службата. 

Член 235 
Средствата за извршување на редовните ра-

боти на Службата се утврдуваат со финансискиот 
план. 

Височината на средствата за редовните рабо-
ти се утврдува врз основа на програма за работа 
на Службата и документацијата за видовите, сло-
женоста и обемноста на задачите, потребите на 
кадрите, условите за работа и другите околности 
кои се од влијание за утврдување височината на 
средствата. 

Средствата за вршење на редовните работи 
Службата ги остварува спрема извршената програ-
ма за работа и во рамките на оценката на резул-
татите на работата на Службата во текот на го-
дината. 

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

Член 236 
При утврдување на средствата за вршење на 

редовните работи на Службата на Заедницата, За-
едницата обезбедува и средства за успешно функ-
ционирање на Службата (трошоци за набавка на 
опрема, трошоци за изградба и адаптација на служ-
бени простории, средства за заедничка потрошу-
вачка, изградба на станови за работници и ел.). 

Член 237 
За извршување на задачите што не се пред-

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

Член 238 
Работното време на Службата за здравствено 

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

делата, како и времето за работа со странките, ќе 
се регулира со општ акт на Советот на работната 
заедница на Службата, а во согласност со Собра-
нието на Заедницата. 

Член 239 
Независно од одредбите на чл. 238 од овој 

статут работникот е должен да работи и подолго 
од полното работно време во случај на несреќа 
што би ја зафатила Стручната служба или пре-
стои опасност од несреќа, али само онолку време 
колку што е потребно за спасување на човечките 
животи или запазување на материјалните средства. 

Одлука за воведување на продолжена ра-
бота во смисла на претходниот став донесува ди-
ректорот на Заедницата. 

Член 240 
Под работен однос во смисла на овој статут 

не се смета вршење на работи или задачи кои 
што по својата природа не бараат да се во Струч-
ната служба отвори посебно работно место, по-
ради тоа што се повремени или привремени и 
не траат подолго од 30 дена, ео текот на кален-
дарската година. 

Под повремени или привремени задачи во сми-
сла на претходниот став нарочно се сметаат след-
ните работи: 

— изработка на стручни елаборати; 
— преведување на текстови од туѓи јазици; 
— стенографски работи; и 
— извршување на техничко-физички работи. 

Член 241 
Работниците во текот на годината имаат пра-

во на годишен одмор. 
Со Правилникот за работни односи, поблиску 

ќе се регулира правото на работниците на одмор 
во текот на работата, дневен, седмичен и годишен 
одмор, како и отсуство од работа со и без право 
на паричен надоместок, како и други прашања од 
работниот однос. 

Член 242 
Работникот има право да отсуствува од рабо-

та до 7 работни дена во една календарска година, 
со право на надомест на име личен доход во след-
ните случаи: 

— при стапување во брак; 
— при породување на член од потесното се-

мејство; 
— за полагање на стручен испит; 
— во случај на смрт на член од потесното се-

мејство; 
— во случај на потешко оболување на член 

од потесното семејство; 
— во случај на активно учество во разни оп-

штествено-политички, спортски и други организа-
ции; и 

— во случај на преселување фамилијата во 
друг стан. 

Член 243 
На работниците од работната заедница на 

Стручната служба им престанува работата и тоа: 
— по барање на работникот; 
— по спогодба; 
— по одлука на работната заедница без при-

станок на работникот; 
— по исклучување на работникот од работна-

та заедница; 
— по сила на законот; и 
— ако без да ја обавести работната заедница 

изостане од работа непрекинато најмалку 7 ра-
ботни дена. 

Член 244 
Одлука за престанок на работа поради уки-

нување работно место или намалување бројот на 
работниците на одредено работно место поради 
трајно намалување обемот на работата на работ-
ното место како и во случај да се утврди дека 
работникот не задоволува на барањата на работ-
ното место, донесува во секој случај Советот на 
Стручната служба, ако за пооделни работници со 
овој статут не е поинаку речено. 
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Член 245 
Истапниот рок, односно рокот за разрешува-

ње од должност на членовите на работната заед-
ница се утврдува според должината на пензис-
киот стаж и тоа: 

до 5 години 
преку 5 години 
преку 10 години 
преку 15 години 
преку 20 години 
преку 25 години 

1 месец 
2 месеци 
3 месеци 
4 месеци 
5 месеци 
6 месеци 

Истапниот рок на раководен работник од член 
225 на овој статут и работниците со висока струч-
на подготовка не може да биде покус од 3 месеци. 

Глава IX 

Внатрешна контрола 
Член 246 

Работната заедница обезбедува внатрешна кон-
трола над остварувањето и вршењето на самоуп-
равните права на работните луѓе во Службата, 
како и контрола на материјалното и финансиското 
работење. 

Со посебен акт Советот на работната заедница 
поблиску ќе го определи составот и делокругот на 
работата на Комисијата за внатрешна контрола. 

суваат на воените подготовки, а се прогласени 
или определени со Законот за народна одбрана ка-
ко тајна. 

Член 252 
Службата на Заедницата со посебен акт ќе 

ги регулира должностите на органите на управу-
вањето и на членовите на работната заедница во 
врска со подготовките во случај на војна. 

Глава XI 

Противпожарна заштита 

Член 253 
Во склад со законските и други прописи, во 

Службата се организира противпожарна заштита 
и со неа раководат директорот на Заедницата и 
Советот на работната заедница. 

За вршење на работите на противпожарната 
заштита во Службата постои комисија од 5 члена, 
што ја именува Советот на Стручната служба. 

Член 254 
Советот на работната заедница со посебен пра-

вилник ќе ја регулира противпожарната заштита, 
како и ќе обезбеди набавување на противпожарни 
средства. 

Глава X 

Народна одбрана 

Член 247 
Работните луѓе на службата на Заедницата 

имаат право и должност да учествуваат во одбра-
ната на својата слобода и самоуправните права 
и да ја штитат и бранат независноста и терито-
ријалната целина на СФРЈ, како и да ги извршу-
ваат сите работи од областа на народната одбрана 
предвидени со закон и други прописи донесени 
врз основа на закон. 

Член 248 
Службата на Заедницата изготвува план за 

организација на работата и вршење услуги на 
осигурените лица во случај на војна и во таа 
смисла ги оспособува своите кадри. 

Службата изготвува план за евакуација на лу-
ѓето и материјалните средства. 

Сите планови од народната одбрана во служ-
бата мора да бидат усогласени со плановите на 
општествено-политичката заедница. 

Член 249 
Службата на Заедницата е должна да ги из-

вршува одлуките на општествено-политичките за-
едници што се однесуваат за воени подготовки, 
извршување работи под такви услови, како и дру-
ги обврски утврдени со плановите на општествено-
политичките заедници. 

Член 250 
За извршување на задачите од областа на на-

родната одбрана што се предвидени со Законот за 
народна одбрана и овој статут. Советот на работ-
ната заедница формира комисија за народна од-
брана која раководи, ги проучува, усмерува и ко-
ординира воените подготовки за заштита и од-
брана на работната заедница. 

Комисијата од претходниот став се состои од 
5 члена што ги именува Советот на службата, по 
предлог на директорот на Заедницата. Директорот 
на Заедницата е воедно и претседател на коми-
сијата. 

Комисијата му предлага на Советот општи ак-
ти за регулирање на прашањето од народната од-
брана. 4 

Член 251 
Работните луѓе на Службата на Заедницата се 

должни да ги чуваат како тајна сите податоци, 
документи, планови и други акти кои се одне-

Глава XII 

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 255 
Покрај статутот, Заедницата донесува: правил-

ници, деловници и одлуки со нормативен карактер. 
Со правилниците и одлуките се регулираат 

прашањата за кои со закон и овој статут е пред-
видено да се регулираат со такви акти. 

Со деловници се регулира начинот на рабо-
тата на самоуправните органи на Заедницата. 

Член 256 
Со цел за поцелосно регулирање на спрове-

дувањето на здравственото осигурување и него-
вото финансирање како и спроведувањето на са-
моуправувањето во Заедницата, Заедницата задол-
жително ги донесува овие општи акти: 

1) Правилник за избор и отповикување чле-
новите на самоуправните органи на Заедницата; 

2) Правилник за спроведување на референ-
дум; 

3) Правилник за начинот на остварување на 
здравствената заштита и за другите права од 
здравственото осигурување; 

4) Правилник за користење на ортопедско-
протетски и други помагала; 

5) Правилник за користење на забнопротетски 
средства; 

6) Правилник за утврдување на основата и 
начинот на пресметувањето и плаќањето на при-
донесот за здравствено осигурување; 

7) Деловници за работа на самоуправните и 
стручни органи на Заедницата; 

8) Одлука за стапките на придонесот за висо-
чината на потребните трошоци и надоместокот на 
патните трошоци и др. 

Покрај општите акти од претходниот став мо-
жат за одделни прашања да се донесуваат и дру-
ги општи акти, доколку за тоа се покаже по-
треба или ако тоа биде одредено со закон или 
други прописи. 

Член 257 
Преднацртите на статутот и другите општи 

акти ги подготвува Службата на Заедницата. 
Нацртот за измените и дополненијата на Ста-

тутот и другите општи акти ги утврдува Изврш-
ниот одбор на Собранието на Заедницата. 
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Член 258 
Измени и дополненија на Статутот може да 

предлагаат: 
— една петтина од членовите на Собранието; 
— Извршниот одбор на Собранието; 
— советот на осигурениците; 
— Работната заедница на Службата на Заед-

ницата. 
Член 259 

Предлогот за измени и дополненија на ста-
тутот се смета за прифатен ако за него гласаат 
2/з од присутните членови на Собранието на За-
едницата. 

Предлогот се доставува во писмена форма со 
образложение. 

Член 260 
Собранието на Заедницата е должно да спро-

веде постапка за изјаснување на осигурениците 
пред да се усвојат измените и дополнувањата на 
статутот односно пред донесувањето на општите 
акти и тоа: 

1. кога се востановуваат нови или се укину-
ваат постојните права од здравственото осигуру-
вање, и 

2. за прашањата од членот 29 на овој статут. 

Член 261 
Изјаснувањето на осигурениците за случаите 

предвидени со овој статут се врши преку: 
1) советите на осигурениците; 
2) собирите на осигурениците во работните ор-

ганизации; 
3) преку дневниот печат и други средства за 

информирање. 
Собранието на Заедницата го утврдува за се-

кој конкретен случај на донесување на општ 
акт, начинот на изјаснувањето на осигурениците 
од претходниот став, како и рокот во кој треба 
изјаснувањето да се изврши. 

Член 262 
Собранието на Заедницата може во зависност 

од значењето на општиот акт, пред неговото до-
несување да го достави на мислење на: 

— Собранијата на општините од подрачјето на 
Заедницата; 

— Општинските конференции на ССРНМ; 
— Општинските синдикални совети; 
— Стопанската комора; 
— Професионалните организации на осигуре-

ниците како и здруженијата на пензионерите и 
инвалидите на трудот. 

Собранието на Заедницата може одделни оп-
шти акти да ги достави на мислење и на други 
органи и организации. 

Член 263 
Кога Собранието прими предлог на општ акт, 

за кој задолжително според овој статут треба да 
се изјаснат осигурениците, го утврдува поднесе-
ниот предлог на општиот акт како свој предлог 
со евентуални измени и дополненија и го доста-
вува на изјаснување на осигурениците. 

Откако осигурениците ќе се изјаснат по пред-
логот на општиот акт на начинот предвиден со 
овој статут и деловникот за работа на самоуправ-
ните органи на Заедницата, Службата на Заедни-
цата ги средува и систематизира забелешките, 
предлозите и мислењата на осигурениците и ги 
доставува на Собранието на разгледување при до-
несување на конкретниот општ акт. 

Кога предлогот на општиот акт, во смисла на 
овој статут, не треба задолжително да се достави 
на изјаснување на осигурениците, односно кога 
мислењата, забелешките и предлозите на осигу-
рениците се разгледаат, Собранието согласно одред-
бите на деловникот за работа на Заедницата, го 
донесува општиот акт. 

Член 264 
Статутот и другите општи акти на Заедница-

та влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето 
во „Службен весник на СРМ", доколку со опш-
тиот акт не е поинаку определено. 

Член 265 
Извршниот одбор дава пречистен текст на оп-

штите акти кои ги донесува Собранието. 

Член 266 
Задолжително толкување на одделни одредби 

на овој статут и другите општи акти дава Собра-
нието на Заедницата. 

Глава XIII 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 267 

Службата на здравственото осигурување ус-
тановена со овој статут ќе отпочне со работа со 
денот на стапувањето во сила на овој статут. 

Конституирањето на службата ќе го изврши 
Заедницата во согласност со овој статут и општи-
те акти врз основа на него. 

Службата на Заедницата ги презема затече-
ните работници на Комуналниот завод за социјал-
но осигурување и филијалата односно истурената 
служба и ги распоредува на работа според актот 
за систематизацијата на работните места на Служ-
бата донесена по начелата и постапката утврдена 
со овој статут, доколку ги исполнуваат условите 
за школската подготовка и другите услови пред-
видени со актот за систематизацијата на работни-
те места на Службата. 

Член 268 
Осигурените лица кои на денот на почетокот 

на примената на овој статут користат права од 
здравственото осигурување добиени по прописите 
што важеле до тој ден ги користат од тој ден 
тие права по одредбите на овој статут и општите 
акти донесени врз основа на него, ако е тоа за 
нив поповолно. 

Ако осигурените лица од претходниот став не 
ги исполнуваат условите пропишани со одредбите 
на овој статут и општите акти донесени врз ос-
нова на него за користење на правата што им се 
признаени по поранешните прописи, го .продол-
жуваат започнатото користење на тие права спо-
ред одредбите на овој статут и општите акти на 
Заедницата, како да ги исполнуваат условите пред-
видени со овој статут односно општите акти. 

Правата од ставот 1 и 2 на овој член, осигу-
рените лица можат да ги користат најмногу шест 
месеци од почетокот на примената на овој статут. 

Член 269 
Осигурените лица, здравствената заштита ќе 

ја користат врз основа на здравствените легити-
мации издадени според поранешните прописи и по 
1 јануари 1972 година, се додека тие не бидат 
заменети со нови здравствени легитимации усогла-
сени според овој статут. 

Член 270 
Овој статут влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Сите досега донесени привремени акти, ќе се 
применуваат до колку не се во спротивност со од-
редбите на овој статут, односно до донесувањето 
на соодветни општи акти врз основа на закон и 
овој статут, но најмногу шест месеци по влегу-
вањето во сила на овој статут. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — 

БИТОЛА 

Бр. 01-1117/2 
24 ноември 1972 година 

Битола 
Претседател, 

Благој Силјановски, е. р. 
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135. 
Врз основа на членот 88 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРЖ" бр. 21/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Битола, на седницата одржана на 
24 ноември 1972 година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 
— БИТОЛА 

ГЛАВА I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Осигурениците од подрачјето на општините: 

Битола, Демир Хисар и Ресен основаа Заедница за 
здравствено осигурување на земјоделците (во на-
тамошниот текст: Заедница). 

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

Член 2 
Со овој статут се регулира кругот на осигуре-

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

Член 3 
Називот на Заедницата е: „Заедница на здрав-

ственото осигурување на земјоделците" — Битола. 
Седиштето на Заедницата е во Битола. 

Член 4 
Осигурениците задолжително се осигуруваат 

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

Член 5 
Во Заедницата осигурениците ги обезбедуваат 

и задолжителните видови на здравствената за-
штита што се утврдени со закон. 

Член 6 
Осигурениците за себе и членовите на своите 

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

Член 7 
Во рамките на Заедницата осигурениците ги 

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

Средствата за остварување на здравствената 
заштита и другите права од здравственото оси-
гурување се обезбедуваат со придонесот од оси-
гурениците, со учество на општествено-политич-
ките заедници и со други приходи. 

Член 8 
Од придонесот и другите приходи се форми-

раат средства на Заедницата. 
Правата од здравственото осигурување се 

остваруваат на товар средствата на Заедницата 
доколку нивното користење е во согласност со 
начинот на користењето утврден со закон, овој 
статут и другите општи акти на Заедницата. 

Осигурениците учествуваат во трошоците при 
користење на здравствената заштита доколку за 
одделни категории осигурени лица или за оддел-
ни видови на здравствена заштита со закон и овој 
статут не се ослободени од такво учество. 

Член 9 
Во програмирањето, планирањето и унапре-

дувањето на здравствената заштита и нејзината 
материјална основа, во развојот на самоуправните 
односи, во создавањето на што поповолни услови 
за користење на здравствената заштита и што 
порационална употреба на средствата на здрав-
ствената заштита, како и во спроведувањето на 
превентивните мерки и акции Заедницата сора-
ботува со други заедници за здравственото оси-
гурување, општествено-политичките заедници, 
здравствените работни организации и нивните 
асоцијации и други организации. 

Содржината и формите на соработката и 
обезбедувањето на финансиските средства по-
требни за спроведување на програмите и задачите 
за развој на здравствената заштита се утврду-
ваат преку самоуправните договарања. 

Член 10 
За определени ризици во спроведувањето на 

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

Член 11 
Никој не може да ги намали или ограничи 

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

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

Член 12 
Заедницата има својство на правно лице. 
Заедницата е регистрирана ка ј Окружниот 

стопански суд. 

Член 13 
Заедницата има свој печат и штембил. 
На печатот кружно е испишан текстот: „За-

едница на здравственото осигурување на земјо-
делците", а во средината хоризонтално „Битола". 

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

Член 14 
Статутот и другите општи акти на Заедни-

цата задолжително се објавуваат во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македо-
нија". 

Член 15 
Целокупната дејност на Заедницата како са-

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

1) програмата за остварување и унапредува-
ње на здравствената заштита на осигурените 
лица; 

2) договорните обврски на здравствените ра-
ботни организации во поглед на пружањето здрав-
ствените услуги на осигурените лица, цените и 
слично; 

3) резултатите на финансиското работење на 
Заедницата; 
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4) другите поважни прашања кои се од пого-
лем интерес за осигурениците (за мерките на по-
рационална и поефикасна здравствена заштита, 
за воведување на нови или измена на постојните 
права од здравственото осигурување, за условите 
на остварување на тие права и слично). 

Информирањето на осигурениците се врши по 
пат на средствата за јавно информирање (печа-
тот, радиото, телевизијата и слично) или по пат 
на собири на осигурениците. 

Годишниот извештај за работењето и заврш-
ната сметка на Заедницата задолжително се до-
ставуваат на сите општински собранија. 

ГЛАВА II 

САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА 

Член 16 
Осигурениците во рамките на Заедницата го 

остваруваат самоуправувањето непосредно по пат 
на референдум и собири на осигурениците и по-
средно преку Собранието на Заедницата, нејзините 
органи, советите на осигурениците и одборите на 
осигурениците. 

Член 17 
Непосредното самоуправување во Заедницата 

осигурениците го остваруваат: 
— со непосредно одлучување за поважните 

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

за поважните општи акти на Заедницата преку 
собирите на осигуреници. 

Член 18 
По пат на референдум осигурениците одлучу-

ваат за поважните прашања кога за тоа ќе одлу-
чи Собранието на Заедницата. 

Член 19 
Одлука за распишување референдум донесу-

ва Собранието на Заедницата по сопствена ини-
цијатива или по предлог на осигурениците и ор-
ганите од членот 20. 

Член 20 
Изјаснување по пат на референдум можат да 

предлагаат: 
1) осигурениците — непосредно; 
2) советите на осигурениците во општините; 
3) Извршниот одбор на Собранието на Заед-

ницата. 
Предлогот за спроведување на референдум 

мора да биде поткрепен со образложение, а се 
поднесува на Собранието на Заедницата во пис-
мена форма. 

Собранието на Заедницата задолжително рас-
пишува референдум кога тоа го бараат ги од 
вкупниот број осигуреници или сите совети на 
осигурениците на подрачјето на Заедницата. 

Член 21 
Референдумот по правило, се спроведува на це-

лото подрачје на Заедницата со учество на сите 
осигуреници здружени во Заедницата. 

Член 22 
Со Одлуката за распишување на референду-

мот се утврдуваат прашањата по кои ќе се одлу-
чува на референдумот како и времето за неговото 
спроведување. 

Член 23 
Референдумот се спроведува со тајно гласа-

ње со гласачки ливчиња и тоа истовремено на 
целото подрачје за кое е распишан референду-
мот. 

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

Член 24 
Собранието на Заедницата именува комисија 

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

Член 25 
Референдумот се смета за полноважен ако на 

истиот учествуваат повеќе од 50% од вкупниот 
број на осигуреници запишани во гласачките спи-
соци. 

Ќе се смета дека на референдумот е усвоена 
одлука за која гласало мнозинството од учесни-
ците кои учествувале во гласањето. 

Член 26 
Референдумот се спроведува по постапката 

предвидена со Законот за постапката за распишу-
вање и спроведување на референдум и одредбите 
на овој статут. 

Собир на осигурениците 

Член 27 
Собирот на осигурениците е една од непосред-

ните форми на самоуправувањето на осигурени-
ците во здравственото осигурување. 

Член 28 
На собирот осигурениците го разгледуваат и 

се изјаснуваат по Предлог-статутот на Заедница-
та, програмата за мерките за унапредување на 
здравствената заштита на осигурениците, правил-
никот за начинот и условите за остварување на 
здравствената заштита, одлуките за височината на 
придонесите и за други поважни прашања од 
здравственото осигурување кога за тоа одлучува 
Собранието на Заедницата. 

Член 29 
Собирите на осигурениците се организираат 

по селата и населените места за едно и повеќе 
села во зависност од бројот на осигурениците. 

Собирите на осигурениците од ставот 1 на 
овој член ги утврдува Собранието на Заедницата 
со посебна одлука. 

Член 30 
Собирот на осигурениците полноважно одлу-

чува ако на него присуствуваат повеќе од една 
десетина од осигурениците на подрачјето за кое 
собирот се одржува, но не помалку од 30 осигу-
реници, а прашањата што се разгледуваат соби-
рот ги усвојува со мнозинство на гласови од при-
сутните. 

Органи на управувањето на Заедницата 

Член 31 
Органи на управувањето на Заедницата се: 
1. Собранието на Заедницата, и 
2. Совети на осигурениците. 

Член 32 
Собранието на Заедницата има извршен од-

бор, одбор за здравствено осигурување и задол-
жителни видови на здравствена заштита, одбор 
за организација и финансирање на осигурувањето 
и комисија за жалби. 

Собранието на Заедницата може, по потреба, 
да именува и други повремени органи и комисии 
за разгледување и проучување на поодделни пра-
шања. 

Член 33 
Собранието работи на седници кои можат да 

се одржат ако на седницата присуствуваат по-
веќе од половината од членовите на Собранието. 

Собранието своите одлуки ги донесува со мно-
зинство на гласови од присутните членови освен 
во случаите кога со закон односно овој статут е 
предвидено потребно мнозинство. 
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Собранието на Заедницата и неговите органи 
работат според Деловникот за работа на орга-
ните на управувањето на Заедницата, кој го до-
несува Собранието. 

Член 34 

Мандатот на членовите на органите на уп-
равувањето на Заедницата трае 4 години. 

Никој не може повеќе од двапати еднопо-
друго да биде член на истиот орган на управу-
вањето на Заедницата. 

Член 35 
За член на органот на управувањето на За-

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

Работниците на работа во Службата на За-
едницата не можат да бидат избрани за членови 
на органите на управувањето на Заедницата, освен 
за членови на одбори и постојани или повремени 
комисии. 

Член 36 
На членовите на органите на управувањето 

на Заедницата им престанува мандатот и пред 
истекот на времето за кое се избрани односно 
именувани: 

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

Заедницата. 

Член 37 
Во случај на престанок на мандатот на од-

делни членови на управувањето на Заедницата 
на еден од начините наведени во претходниот 
член, на нивно место се избираат други членови 
со дополнителни избори. 

По исклучок, дополнителен избор нема да се 
изврши во колку до истекот на мандатот на чле-
новите на некој орган на управувањето не прео-
станува повеќе од шест месеци. 

Член 38 
Работата на членовите на Собранието и него-

вите органи е почесна. 
На членовите на управувањето на Заедницата 

им припаѓа надоместок на патни трошоци и днев-
ници и надоместок за изгубена заработувачка 
(личен доход). 

Условите за остварување на надоместоците и 
нивната височина Собранието ќе ги регулира со 
посебна одлука. 

1. Собрание на Заедницата 

Член 39 
Собранието на Заедницата е највисок орган 

на управувањето. 
Собранието се состои од 35 члена. 
Собранието на Заедницата своите одлуки ги 

донесува во согласност со закон и овој статут. 

Член 40 
Собранието на Заедницата во својот делокруг 

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

кои се утврдуваат правата и обврските на оси-
гурениците ; 

2) утврдува програма за дејноста на здрав-
ственото осигурување и мерки за унапредување 
здравствената заштита на осигурените лица и ја 
определува политиката на користење средствата 
на Заедницата, како и дава насоки за функцио-
нирање на Службата со цел за полесно оства-
рување правата на осигурениците и порационал-
но работење на фондовите на Заедниците, еко-
номично трошење и рентабилно вложување на 
средствата на Заедницата; 

3) утврдува стапка односно износи на придо-
несот за здравствено осигурување; 

4) утврдува стапка по која се издвојуваат 
средствата во резервниот фонд на Заедницата; 

5) донесува финансиски планови и ги усвојува 
завршните сметки на фондовите на Заедницата; 

6) одлучува за обезбедување дополнителни 
средства и за начинот на покривање на загубите 
во работењето на фондовите на Заедницата; 

7) одлучува за вложување на расположивите 
средства на Заедницата во депозит ка ј банката 
и за давање наменски кредити од расположивите 
средства; 

8) склучува спогодби со други интересни за-
едници и фондови за вршење на дел или на це-
локупната работа на тие заедници од страна на 
Службата на Заедницата; 

9) спогодбено го определува со собранијата на 
другите заедници на здравственото осигурување 
начинот на управувањето на фондот на реосигу-
рувањето, обемот на ризиците што се реосигуру-
ваат, тарифите на премиите за реосигурувањето, 
надоместоците што се обезбедуваат во случај на-
стапување на реосигурените ризици и условите 
и постапката за остварување на овие ризици; 

10) склучува договори со здравствените работ-
ни организации за пружање здравствени услуги 
на осигурените лица; 

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

12) ги избира и отповикува членовите на Из-
вршниот одбор и другите тела на Собранието и 
неговите органи; 

13) ја утврдува организацијата на Службата на 
Заедницата и дава согласност на систематизаци-
јата на работните места; 

14) го именува и разрешува директорот и дру-
гите раководни работници на Заедницата; 

15) дава согласност на општите акти на работ-
ната заедница на Службата на Заедницата за кои 
таа согласност е пропишана со овој статут; 

16) ја утврдува височината на средствата по-
требни за работа на Службата по предлог на Со-
ветот на работната заедница; 

17) ги разгледува прашањата, предлозите и 
барањата што ќе му бидат упатени на Собранието; 

18) именува и отповикува членови на Сојузот 
на Заедницата на Македонија и одлучува за дру-
ги работи со членството во Сојузот; 

19) Собранието на Заедницата врши и други 
работи што му се ставени во делокруг со закон, 
овој статут и другите општи акти на Заедницата. 

Член 41 
Изборот на членовите на Собранието се врши 

со тајно гласање. 

Член 42 
Собранието од редот на своите членови из-

бира претседател на Собранието и негов заменик. 
Начинот на избирањето и отповикувањето од-

носно разрешувањето како и начинот на канди-
дирањето и сите други прашања врзани со из-
борот на органите на управувањето на Заедни-
цата и нивните тела, доколку не е регулиран 
со овој статут, се регулира со Правилникот за из-
бор и отповикување на органите на управува-
њето. 

2. Совети на осигурениците 

Член 43 
Општинскиот совет на осигурениците е орган 

на управувањето на Заедницата на подрачјето на 
секоја општина. 

Член 44 
Општинскиот совет на осигурениците ги врши 

следните работи: 
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1) ги разгледува проблемите од здравственото 
осигурување на своето подрачје и предлага мер-
ки за унапредување на здравствената заштита на 
осигурените лица како и мерки за нејзиното по-
успешно и порационално спроведување; 

2) остварува непосредна соработка на Заедни-
цата со другите органи и организации на подрач-
јето на општината заради што поуспешно спро-
ведување на здравственото осигурување; 

3) го анализира ефектот на утврдените стапки 
и на тарифите на придонесите за здравственото 
осигурување и по потреба предлага на Собранието 
на Заедницата измена на стапките односно та-
рифите на придонесите; 

4) го следи и анализира движењето на потро-
шувачката во здравственото осигурување; 

5) ги разгледува основите и насоките за склу-
чување договори за пружање на здравствените 
услуги на осигурените лица, по потреба предлага 
измени и дополнувања на истите, го анализира 
извршувањето на склучените договори од страна 
на здравствените работни организации како и 
предлага на надлежните органи преземање мерки 
за што подоследно извршување на договорните 
обврски; 

6) ги разгледува предлозите на општите акти 
на Заедницата за кои е предвидено задолжи-
телно изјаснување на осигурениците и дава пред-
лози, забелешки и мислења за предлозите на тие 
акти; 

7) предлага на Собранието донесување однос-
но измени и дополнување на општите акти на 
Заедницата; 

8) дава предлози на Собранието за распишу-
вање и спроведување на референдум кога смета 
дека е потребно непосредно одлучување на осигу-
рениците; 

9) го утврдува бројот и составот на собирите 
на осигурениците, ги свикува собирите и се гри-
жи за нивното одржување; 

10) врши и други работи кои му се ставаат во 
делокруг со закон, овој статут и другите општи 
акти на Заедницата. 

Член 45 
Општинскиот совет на осигурениците има 7 

члена, во кој број можат да влезат и членовите 
на Собранието на Заедницата избрани од подрач-
јето на општината. 

Изборот на членовите на Општинскиот совет 
на осигурениците го вршат осигурениците на 
своите собири. 

Член 46 
Начинот и постапката на избирањето на чле-

новите на Општинскиот совет, поблиску ќе се 
определи со Правилникот за избор и отповику-
вање на членовите на органите на управување. 

Член 47 
Општинскиот совет на осигурениците од ре-

дот на своите членови избира претседател и не-
гов заменик. 

3. Тела на Собранието 

а) Извршен одбор 
Член 48 

Извршниот одбор на Собранието е извршен 
орган на Собранието кој се грижи за правилно 
и благовремено спроведување и извршување на 
одлуките и заклучоците на Собранието и утвр-
дува предлози за решавање на сите прашања од 
надлежното Собрание. 

Член 49 
Извршниот одбор ги врши особено следните 

работи: 
1) се грижи за благовремено и правилно из-

вршување на одлуките и заклучоците на Собра-
нието на Заедницата; 

2) се грижи за правилно остварување правата 
на осигурените лица; 

3) се грижи за извршување на финансиските 
планови во поглед на остварувањето на приходите 
и рационално користење и вложување на сред-
ствата на фондовите на Заедницата согласно на-
соките и заклучоците на Собранието на Заедни-
цата; 

4) поднесува на Собранието Предлог-програ-
ма за спроведување и унапредување на здравстве-
ната заштита на осигурените лица, како и пред-
лози на финансиските планови и завршните 
сметки на фондовите на Заедницата, Предлог-
статут и други општи акти што ги донесува Со-
бранието ; 

5) предлага . основи и насоки за склучување 
договори со здравствените и други организации 
кои учествуваат во спроведувањето и финанси-
рањето на здравственото осигурување; 

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

7) ги разгледува поплавите на осигурениците 
во врска со работата на Службата на Заедницата 
(организација) и здравствените работни организа-
ции и презема односно предлага соодветни мерки 
во отстранувањето на неправилностите; 

8) го разгледува и оценува предлогот на 
Службата на Заедницата за височината на надо-
местокот за работата на Службата и поднесува 
Предлог-одлука за овој надоместок до Собра-
нието на Заедницата; 

9) утврдува Предлог-статут и други општи 
акти што ги донесува Собранието на Заедницата; 

10) прибира и ги проучува сугестиите и пред-
лозите на осигурениците во врска со остварува-
њето правата на осигурениците и за рационал-
ното трошење средствата на фондовите; 

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

Член 50 
Извршниот одбор на Собранието се состои од 

9 члена. 
Членовите на Извршниот одбор се избираат 

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

врши на првата седница на Собранието. 
Мандатот на членовите на Извршниот одбор 

трае четири години. 
Никој не може да биде избран повеќе од два-

пати едноподруго за член на Извршниот одбор. 

Член 5Г 
Извршниот одбор од редот на своите членови 

избира претседател и негов заменик. 

б) Одбор за здравствено осигурување и задолжи-
телни видови на здравствена заштита 

Член 52 
Одборот за здравствено осигурување и задол-

жителни видови на здравствена заштита, ги врши 
особено следните работи: 

1. го проучува начинот за што поправилно ко-
ристење на здравствената заштита и во таа смис-
ла му предлага на Собранието соодветни мерки: 

2. ги проучува предлозите кои се поднесуваат 
заради подобрување на здравствената служба; 

3. го проучува системот на паушалното пла-
ќање на здравствените услуги; 

4. соработува со надлежните органи за на-
родно здравје, општествените и други организа-
ции во изградбата и проширувањето на здрав-
ствената мрежа, како и за унапредувањето на 
здравствената служба; 
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5. ги испитува можностите за отстранување на 
неправилностите во работата на здравствената 
служба; и 

6. разгледува и други прашања во врска со 
здравственото осигурување. 

в) Одбор за организација и финансирањето 
на осигурувањето 

Член 53 
Одборот за организација и финансирање на 

осигурувањето, ги врши особено следните работи: 
1. разгледува и превзема мерки за отстрану-

вање на неправилностите во работата на Службата; 
2. ги разгледува сите нацрти на прописи (од-

луки, решенија и ел.) кои се предлагаат на Со-
бранието и Извршниот одбор од областа на фи-
нансирањето на осигурувањето; 

3. ја разгледува пресметката на приходи и 
расходи како и завршната сметка на Заедницата; 

4. ги прати и разгледува прописите за фи-
нансирање на осигурувањето, односно се грижи 
за нивното спроведување; и 

5. разгледува и други прашања во врска со 
финансиската работа на осигурувањето. 

Член 54 
Одборите од членот 52 и 53 од овој статут се 

состојат од претседател и четири члена. 
Мандатот на членовите на одборите трае 

4 години. 
Изборот и отповикувањето на членовите на 

одборите се врши на начин и постапка предви-
дена со Правилникот за избор и отповикување 
на органите на управувањето на Заедницата. 

г) Комисија за жалби 

Член 55 
Комисијата за жалби решава по жалбите на 

осигурените лица подадени против првостепеното 
решение со кое во оквирот на Заедницата, се 
одлучува за правата, односно обврските од здрав-
ственото осигурување. 

Член 56 
Комисијата за жалби се состои од претседа-

тел и два члена и толкав број на заменици. 
Претседателот, членовите на Комисијата и 

нивните заменици ги именува Собранието на За-
едницата. 

Мандатот на членовите на Комисијата трае 
4 години. 

Изборот и отповикувањето на членовите на 
Комисијата се врши на начин и постапка пред-
видена како и за другите органи на Заедницата. 

Комисијата работи на седници и полноважно 
може да одлучува само во полн состав. Решени-
јата на Комисијата ги потпишува претседателот 
или неговиот заменик. 

ГЛАВА III 

ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 57 
Како осигуреници-земјоделци се сметаат сите 

лица што се занимаваат со земјоделска дејност 
или со риболов како единствено или главно за-
нимање, без оглед на тоа дали имаат приходи од 
друга дејност, ако не се осигурени по друга ос-
нова. 

Како земјоделци во смисла на овој закон се 
сметаат и членовите на домаќинството на лицата 
од ставот 1 на овој член кои тие ги издржуваат. 

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

Член 58 
Како членови на домаќинството на осигурени-

кот-земјоделец се сметаат членовите на потесното 
семејство, брачниот другар и децата на осигуре-
никот родени во брак или вон брак, посиноци и 
децата земени на издржување, како и издржу-
вани: татко, мајка, очув, маќеа, посвоител, дедо, 
баба (родители на осигуреникот). 

Член 59 
Според одредбите на овој статут е осигурен 

и разведениот брачен другар на кој со судска од-
лука му е определено издржување ако во мо-
ментот на разводот бил постар од 45 години (же-
на) односно 60 години (маж). Брачниот другар што 
во моментот на разводот бил помлад од 45 од-
носно 60 години го продолжува осигурувањето 
според овој закон, ако ка ј него постои инвалид-
ност од 1-ва категорија во смисла на прописите 
од инвалидското осигурување. 

Член 60 
Децата на осигуреникот се осигурени до на-

полнување на 15 годишна возраст, а ако се на 
школување — до крајот на пропишаното редовно 
школување, но најдоцна до наполнувањето на 
26 годишна возраст. 

Ако децата од став 1 на овој член го преки-
нале редовното школување поради болест, тогаш 
тие се осигурени и за времето на траењето на 
таквата болест, а ако го продолжат редовното 
школување, се продолжува осигурувањето и по 
истекот на определени возрасни граници, но нај-
долго толку колку што траел прекинот на шко-
лувањето поради болест. 

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

Осигурени се и децата од ставот 1 на овој 
член што ќе станат неспособни за самостоен жи-
вот и работа во смисла на прописите за инвалид-
ското осигурување по истекот на периодот од 
став 1 до 3 на овој член додека трае таквата не-
способност, ако ги издржува осигуреникот затоа 
што немаат сопствени приходи доволни за издр-
жување, кои ги утврдува Заедницата со посебен 
акт. 

Децата кои осигуреникот ги зел на издржу-
вање (член 58) се осигурени, по правило, ако не-
маат родители. Децата кои имаат еден или двајца 
родители, осигурени се како деца кои осигуре-
никот ги зел на издржување ако родителите по-
ради својата здравствена состојба и други окол-
ности не се способни за стопанисување односно 
не се во состојба да се грижат за децата и нив-
ното издржување, а ни децата ни нивните роди-
тели немаат сопствени приходи за издржување 
на децата. 

Член 61 
Родителите на осигуреникот од членот 58 од 

овој статут се осигурени ако тој ги издржува по-
ради тоа што не се способни за стопанисување 
и што немаат сопствен имот и други приходи за 
издржување. 

Родителите од ставот 1 на овој член се неспо-
собни за стопанисување: 

1) ако навршиле 60 години живот (маж) од-
носно 50 години (жена), или 

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

Мерилата и критериумите во врска со имот-
ниот цензус од ставот 1 на овој член ги утврдува 
Собранието на Заедницата со посебна одлука. 
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ГЛАВА IV 

ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

I. Здравствена заштита 

Член 62 
Со здравственото осигурување во случаите и 

под условите определени со закон и овој статут, 
Заедницата на осигурениците им обезбедува: 

1) здравствена заштита што врз основа на за-
кон задолжително се спроведува по пат на здрав-
ственото осигурување (задолжителните видови на 
здравствена заштита); 

2) здравствена заштита што се установува со 
овој статут. 

Член 63 
На осигурениците им се обезбедуваат задол-

жителни видови на здравствена заштита на: 
1) откривање, спречување, сузбивање и леку-

вање на туберкулозата, венеричните и другите 
заразни болести што подлежат на задолжително 
пријавување; 

2) нега и лекување на оние душевни болни 
што, поради природата и состојбата на болеста, 
можат да го загрозат животот на другите луѓе 
или да ги оштетат материјалните блага на око-
лината; 

3) здравствена заштита на жените во врска 
со бременост, породување и контрацепција; 

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

5) здравствена заштита на школската младина 
и редовните студенти до определена возраст, и 
тоа преку: систематски прегледи и имунизација, 
заштита и лекување на забите, спречување, суз-
бивање и лекување на реуматичната треска; про-
тетични и рехабилитациони мерки ка ј оштетува-
њето на аномалиите на видот и слухот и кај ор-
топедските аномалии и деформации; 

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

7) активност на здравствено воспитување на 
населението; 

8) набавка на сите видови лекарства и сани-
тетски материјал потребен во врска со лекува-
њето. 

Член 64 
Покрај задолжителните видови на здравстве-

на заштита, на осигурениците им се обезбедува 
здравствена заштита во поширок обем која се 
состои од: 

1) преглед и лекување ка ј лекар од општа 
практика и лекар-специјалист во сите видови на 
амбулантно-поликлиничките здравствени работни 
организации како и потребни лабораториски ис-
питувања во врска со прегледот; 

2) стационарно лекување во сите стационарни 
здравствени работни организации, вклучувајќи ги 
и специјализираните стационари, освен стациона-
рите со примена на природните фактори за ле-
кување; 

3) прегледи, лекување, пломбирање и вадење 
на заби во сите забоздравствени ординации, вклу-
чувајќи ја и 'специјалистичката ортодонција, ос-
вен ортодонтски помагала. 

Член 65 
Осигурениците имаат право да користат пре-

воз со кола за итна помош кога тоа е неопходно 
за пренос на болниот од станот до најблиската 
здравствена работна организација која може да 
му пружи потребна лекарска помош. 

Член бб 
Собранието на Заедницата може да утврди 

учество на осигурениците во трошоците при ко-
ристење на здравствената заштита од член 64 и 
65 од овој статут, со тоа што тоа учество не може 
да биде поголемо од 50%> од договорената вред-
ност на услугите. 

Член 67 

Собранието на Заедницата може да утврди лис-
та на лекови кои можат да се препишуваат врз 
товар на средствата на Фондот на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Советот на Сојузот на заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците на Македонија 
да утврди листа на лекови кои ќе можат да се 
препишуваат врз товар на средствата на Заед-
ницата. 

ГЛАВА V 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 

Општи одредби 

Член 68 
Осигурените лица ги остваруваат правата од 

здравственото осигурување на начин и под усло-
вите пропишани со закон, овој статут и другите 
општи акти на Заедницата, како и договорот за-
клучен помеѓу Заедницата р здравствените работ-
ни организации за пружање на здравствените ус-
луги на осигурените лица (во натамошниот текст: 
договор за пружање на здравствени услуги). 

Член 69 
Права од здравственото осигурување може да 

оствари лице на кое му е признаено својство на 
осигурено лице. 

Својството на осигурено лице го утврдува 
Службата на Заедницата врз основа на пријавата 
за осигурување што ја поднесува старешината на 
домаќинството на осигуреното лице во рокот што 
ќе го утврди со општ акт Собранието на Заедни-
цата, како и политичко-територијадната заедница. 

Со признавање својството на осигурено лице 
се издава здравствена легитимација, врз основа 
на која се докажува својство на осигурено лице 
и од тој ден се стекнуваат правата од осигурува-
њето. 

Образецот на здравствената легитимација го 
пропишува надлежен државен орган определен со 
закон. 

Член 70 
До колку Службата на Заедницата одбие на 

осигуреното лице да му го признае тоа својство, 
должна е одбивањето да го утврди со решение, 
кое да го достави на заинтересираното лице. 

Против решението од претходниот став старе-
шината на домаќинството или заинтересираното 
лице може да поднесе жалба до Комисијата за 
жалби, чие решение е конечно. 

Остварување на здравствена заштита 

1. Заеднички одредби 

Член 71 
Осигурените лица ја остваруваат здравстве-

ната заштита на товар средствата на Заедницата 
непосредно преку здравствените работни органи-
зации кои се оспособени за пружање на соодвет-
ни здравствени услуги. 

Член 72 
Осигурените лица имаат право на слободен из-

бор на здравствена работна организација и лекар 
кој ќе им пружа здравствена заштита. 
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Начинот и условите под кои осигурените ли-
ца ќе ги користат услугите на здравствените ра-
ботни организации и здравствените работници, се 
утврдуваат со посебни општи акти на Заедницата. 

2. Учество на лекарските комисии во постапката 

Член 73 
Во пружање на здравствената заштита и во 

постапката за остварување на правата по овој ста-
тут учествуваат: лекар, лекарска комисија и ко-
мисија на лекари-вештаци. 

Член 74 
Заедницата со општ акт ги формира лекар-

ската комисија и комисијата на лекари-вештаци, 
со кој го утврдува составот, надлежноста и начи-
нот на работата на овие комисии. 

Заедницата спогодбено со Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците од подрач-
јето можат да формираат заеднички комисии од 
претходниот став. 

Заедницата во смисла на членот 72 став 2 од 
овој статут поблиску ги утврдува задачите на ле-
карот-поединец во спроведувањето на здравстве-
ната заштита на осигурениците. 

3. Приговор на оценката на лекарот-поединец и 
лекарската комисија 

Член 75 
Ако осигуреникот не е задоволен со оценката 

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

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

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

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

Член 76 
Оценката за здравствената состојба на осигу-

реното лице и за начинот на лекувањето, коми-
сијата ја дава врз непосредно извршен преглед 
на осигуреното лице или врз основа на постојната 
медицинска документација и тоа треба да биде 
наполно образложено и во согласност со медицин-
ската документација што служела како основа за 
давање на оценката. 

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

За оценката на лекарската комисија писмено 
ќе се известат: лекарот, Службата на Заедницата 
и осигуреното лице. 

Член 77 
Против оценката на лекарската комисија мо-

же да се поднесе приговор до комисијата на лека-
ри-вештаци во рок од три дена од денот на со-
општувањето на оценката на лекарската комисија, 
во случај и под условите утврдени со овој стаут. 

Приговорот се поднесува усно на записник 
или писмено до лекарската комисија против чија 
оценка се изјавува приговорот. Комисијата е долж-
на приговорот заедно со предметот веднаш да го 
достави до комисијата на лекари-вештаци. При-
говорот може да се поднесе писмено и непосредно 
до комисијата на лекари-вештаци. 

Член 78 
Комисијата на лекари-вештаци должна е вед-

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

Комисијата ја дава својата оценка врз основа 
на медицинската документација, а може, ако најде 
дека тоа е потребно, и да го повика осигуреникот 
на преглед. Ако комисијата смета дека е потребно 
да се дополни медицинската обработка, ќе ги оп-
редели без одлагање потребните медицински ис-
питувања. 

Член 79 
Оценката што ја дава комисијата на лекари-

вештаци по повод изјавениот приговор против 
оценката на лекарската комисија, е конечна. 

За оценката на комисијата на лекари-вештаци 
писмено ќе се известат: осигуреникот, лекарската 
комисија против чија оценка е изјавен пригово-
рот, лекарот-поединец и Службата на Заедницата. 

Член 80 
При решавањето за правата од здравственото 

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

ГЛАВА VI 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 81 
Стручните работи на Заедницата во врска со 

спроведувањето на здравственото осигурување на 
земјоделците ќе ги врши, врз основа на договор, 
Службата на Заедницата на здравственото осигу-
рување на работниците во Битола (во натамошен 
текст: овластена служба). 

ГЛАВА VII 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 82 
Средствата за остварување на правата од 

здравственото осигурување се обезбедуваат со при-
донес од осигурениците, со учество на општествен 
но-политичката заедница и со други приходи ут-
врдени со закон и овој статут. 

Член 83 
Средствата од претходниот член се форми-

раат од: 
1) придонесот од личниот доход од земјоделска 

дејност (катастарскиот приход) и од личниот до-
ход остварен со вршење на споредни стопански 
дејности и искористување на земјиште за незе-
мјоделски цели; 

2) придонесот по осигурен член на домаќин-
ството; 

3) учеството на општествено-политичките заед-
ници во покривање на трошоците за задолжител-
ните видови на здравствената заштита; 

4) надоместок по основа на реосигурување; 
5) средства од фондот на солидарноста; 
6) дел рд средствата издвоени од вишокот на 

приходите над расходите по завршната сметка на 
Заедницата; 

7) придонесот од личен доход утврден со по-
себен закон што го плаќаат организациите и при-
ватните работодавци на земјоделците што од нив 
го остваруваат со работа вон работниот однос. 

Придонесот од точка 1 и 2 од претходниот став 
треба да се формира така, што средствата од точ-
ката 2 (придонес по осигурен член на домаќин-
ството) не можат да бидат поголеми од 25°/о од 
средствата од точката 1 (придонес од личниот до-
ход од земјоделска дејност). 

Домаќинствата на осигурениците кои немаат 
основица на придонес од личниот доход од земјо-
делска дејност (катастарски приход) ќе плаќаат 
придонес по домаќинството кој одговара сразмерно 
на просечниот придонес од личен доход од земјо-
делска дејност (катастарски приход); 
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8) други приходи на Заедницата (надоместок 
на штета, камата и друго). 

Член 84 
Придонесот од претходниот член се распреде-

лува посебно: 
1) за задолжителните видови на здравствена-

та заштита утврдена со законот; 
2) за здравствената заштита утврдена со овој 

статут преку со закон утврдените задолжителни 
видови. 

Член 85 
Средствата потребни за финансирање на здрав-

ственото осигурување и неговиот развиток се ут-
врдуваат врз основа на програма за спроведува-
ње и унапредување на здравствената заштита на 
осигурениците и за обезбедување на другите пра-
ва од здравственото осигурување утврдени со за-
кон и овој статут. 

Височината на средствата од претходниот став 
се утврдуваат така со нив да се покријат обврс-
ките на Заедницата по основа на осигурените пра-
ва, да обезбедат формирање на резерви, реоси-
гурување на потешки ризици, средства потребни 
за спроведување на осигурувањето, како и дел од 
средствата со кои Заедницата учествува во раз-
војот на здравствената служба. 

Член 86 
Придонесите од членот 83 ст. 1 точ. 1 и 2 од 

овој статут ги утврдува Собранието на Заедницата 
според единствено пропорционална стапка за це-
лото подрачје на Заедницата. 

Член 87 
Стапките на придонесот односно износот од 

претходниот член се утврдуваат пред почетокот 
на календарската година во која ќе се приме-
нуваат. 

Ако стапките на придонесот односно износот 
не се утврдат во рокот од претходниот став, во 
наредната година ќе се применуваат придонесите 
утврдени за претходната година. 

Член 88 
При утврдувањето бројот на осигурените лица 

и височината за катастарскиот приход како осно-
вица за определување на обврската за плаќање 
на придонесите од членот 83 ст. 1 точ. 1 и 2 се 
зема состојбата која била на 1 јануари во годината 
за која се врши облогот на придонесот, а за осно-
вица на придонесот од другите споредни стопански 
дејности се земаат основиците на придонесот од 
личниот доход за тие дејности остварени во прет-
ходната година. 

Член 89 
Обврзници на придонесите за здравствено оси-

гурување се осигурениците-земјоделци. 
Ако повеќе осигуреници од претходниот став 

се членови на исто домаќинство, обврзник на при-
донесот е старешината на домаќинството. 

Член 90 
Обврската за плаќање на придонесите од чле-

нот 83 ст. 1 точ. 1, 2 и 6 од овој статут настанува 
кога едно лице ќе се стекне со статус осигуреник-
земјоделец во смисла на членот 26 од Законот 
за здравственото осигурување и задолжителните 
видови на здравствена заштита на населението. 

Наплатата на придонесите од претходниот став 
се врши во четири еднакви рати во годината, а 
стасува за наплата однапред со почетокот на секое 
тримесечје. 

Обврската за плаќање на придонесот од став 
1 на овој член престанува од првиот ден на на-
редниот месец во кој обврзникот престанал да вр-
ши земјоделска дејност или риболов (член 26 од 
Законот) или кога станал осигуреник по друга 
основа. 

Престанокот на обврската од претходниот став 
се утврдува со пријава за престанок на осигуру-
вањето. 

Член 91 
Облогот и наплатата на придонесите од оси-

гурениците го врши органот на управата за при-
ходи на општинското собрание. 

Службата на Заедницата е должна на органот 
од претходниот став благовремено да ги достави 
потребните податоци од својата евиденција за оси-
гурениците, во врска со облогот на придонесот. 

Надоместокот за облогот и наплатата на при-
донесот договорно го утврдува Службата на Заед-
ницата со управата за приходи на надлежното 
општинско собрание. Со договорот се утврдуваат 
и другите меѓусебни права и обврски на договор-
ните страни. 

Член 92 
Со средствата од членот 83 се формира фонд 

за здравствено осигурување (во натамошниот текст: 
Фонд) на Заедницата. 

Од средствата од претходниот став Заедница-
та ги подмирува расходите: 

1) за остварување правата утврдени со членот 
63 од овој статут; 

2) за остварување правата над утврдените пра-
ва по претходната точка; 

3) за премии на здравственото реосигурување; 
4) за придонес во фондот за солидарноста; 
5) за подмирување на трошоци за спроведува-

ње на здравственото осигурување; 
6) за потребите на студиски и научноистра-

жувачки работи со цел за унапредување на здрав-
ствената служба и здравственото осигурување, чие 
финансирање ќе го одобри Собранието на Заед-
ницата; 

7) за учество на Заедницата во финансирање-
то на Сојузот на заедниците на здравственото оси-
гурување на Македонија; 

8) за намирување на други трошоци на Заедни-
цата; 

9) за отплата на непокриениот дел на вишокот 
на расходите по завршната сметка. 

Член 93 
Со завршна сметка конечно се утврдуваат при-

ходите и расходите на Заедницата за секоја ка-
лендарска година. 

Завршната сметка се донесува во рокот и на 
начинот определени со посебни прописи. 

Член 94 
За обезбедување финансиска стабилност во ра-

ботењето и ликвидност во врска со извршувањето 
на обврските спрема осигурениците, здравствените 
и други работни организации кои учествуваат во 
спроведувањето на здравственото осигурување. За-
едницата има резервен фонд. 

Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од двомесечниот просечен износ на плани-
раните вкупни приходи на Заедницата од теков-
ната година. 

Задолжителното ниво на резервата од прет-
ходниот став се обезбедува во рок од 4 години. 

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

Член 95 
Резервниот фонд од претходниот член се фор-

мира со издвојување на дел од средствата на при-
ходите остварени од придонесот во текуштата го-
дина од делот на остварениот вишок на прихо-
дите над расходите во претходната година од вло-
жените средства на Заедницата кои се враќаат на 
фондот и каматата на вложените средства на ре-
зервниот фонд. 

За начинот и височината на издвојувањето на 
средствата во резервниот фонд одлучува Собра-
нието на Заедницата при утврдувањето на финан-
сискиот план односно при усвојувањето на заврш-
ната сметка на Заедницата. 
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Член 96 
Средствата на резервниот фонд можат да се 

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

Средствата на резервниот фонд кои не се ко-
ристат како обртни средства можат да се вложу-
ваат во орочени депозити или на благајнички за-
писи, и да се даваат како наменски кредити на 
здравствените работни или други организации и 
нивните здруженија со рок на враќање и услови 
што ќе ги утврди Собранието на Заедницата. 

Член 97 
В И Ш О К О Т на расходите над приходите што се 

утврдува со завршната сметка на Заедницата, се 
покрива: 

1) од резервниот фонд; 
2) со кредит од банката. 
Отплатата на кредитите се врши од текуштите 

средства на фондот остварени во наредните годи-
ни според одлуката на Заедницата. 

Член 98 
Заедницата ги реосигурува здравствените ри-

зици кои по пат на самоуправно договарање со 
другите заедници на здравственото осигурување 
во СРМ ќе бидат утврдени како ризици кои се 
реосигуруваат. 

За формирање на фондот за реосигурување и 
начинот на управувањето со тој фонд, за обемот 
на ризиците кои се реосигуруваат, тарифата на 
премијата за реосигурување, надоместокот кој се 
обезбедува во случај на настапување на реосигу-
рен ризик и за условите и постапката за оства-
рување на овие надоместоци, одлучува Заедницата 
во спогодба со другите заедници на здравственото 
осигурување во СРМ. 

ГЛАВА VIII 

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 99 
Покрај Статутот, Заедницата донесува правил-

ници, деловници и одлуки со нормативен карак-
тер. 

Со правилниците и одлуките се регулираат 
прашањата за кои со закон и овој статут е пред-
видено да се регулираат со такви акти. 

Со деловници се регулира начинот на работата 
на самоуправните органи на Заедницата. 

Член 100 
Со цел за поцелосно регулирање спроведува-

њето на самоуправување во Заедницата, Заедни-
цата задолжително ги донесува овие општи акти: 

1) Правилник за избор и отповикување на са-
моуправните органи на Заедницата; 

2) Правилник за спроведување на референдум; 
3) Правилник за начинот на остварувањето на 

здравствената заштита и за другите права од 
здравственото осигурување; 

4) деловници за работа на самоуправните и 
стручните органи на Заедницата; 

5) одлука за стапката на придонесот и из-
носите. 

Покрај општите акти од претходниот став мо-
жат за одделни прашања да се донесуваат и дру-
ги општи акти, до колку за тоа се покаже по-
треба или ако тоа биде одредено со закон или 
други прописи. 

Член 101 
Преднацртите на Статутот и другите општи 

акти ги подготвува Службата на здравственото 
осигурување. 

Нацртот за измените и дополненијата на Ста-
тутот и другите општи акти ги утврдува Изврш-
ниот одбор на Собранието на Заедницата. 

Член 102 [ 
Измени и дополненија на Статутот може да 

предлагаат: 
— една петтина од членовите на Собранието; 
— Извршниот одбор на Собранието; 
— советите на осигурениците; 
— Службата на Заедницата. 

Член 103 
Предлогот за измени и дополненија на Стату-

тот се смета за прифатен ако за него гласаат 2/з 
од сите членови на Собранието на Заедницата. 

Предлогот се доставува во писмена форма со 
образложение. 

Член 104 
Постапка за донесување на општите акти мо-

же да се поведе по иницијатива на Собранието 
или било кој друг самоуправен орган на Заедни-
цата како и по иницијатива на осигурениците и 
организациите односно органите кои во смисла на 
одредбите на овој статут можат да предлагаат 
спроведување на референдум или измена односно 
донесување на општи акти на Заедницата. 

Член 105 
Собранието на Заедницата е должно да спро-

ведува постапка за изјаснување на осигурениците 
пред да се усвојат измените и дополнувањата на 
Статутот односно пред донесувањето на општите 
акти и тоа: 

1) кога се установуваат нови или се укину-
ваат постојните права од здравственото осигуру-
вање; и 

2) за прашања од членот 22 на овој статут. 

Член 106 
РЈзјасиувањето на осигурениците за случаите 

предвидени во членот 5 од овој статут се врши 
преку: 

1) советите на осигурениците; 
2) дневниот печат и други средства за инфор-

мирање. 
Собранието на Заедницата ги утврдува за се-

кој конкретен случај на донесување на општ акт. 
начинот на изјаснувањето на осигурениците од 
претходниот став и рокот во кој треба изјаснува-
њето да се изврши. 

Член 107 
Собранието на Заедницата може во зависност 

од значењето на општиот акт, пред неговото до-
несување да го достави на мислење на: 

— собранијата на општините од подрачјето на 
Заедницата; 

— општинските конференции на ССРНМ; 
— Стопанската комора. 
Собранието на Заедницата може одделни оп-

шти акти да ги достави на мислење и на други 
органи и организации. 

Член 108 
Кога Собранието прими предлог на општ акт, 

за кој задолжително според овој статут треба да 
се изјаснат осигурениците, го утврдува поднесе-
ниот предлог на општиот акт како свој предлог 
со евентуални измени и дополненија и го доста-
вува на изјаснување на осигурениците. 

Откако осигурениците ќе се изјаснат по пред-
логот на општиот акт на начинот предвиден со 
овој статут и деловникот за работа на самоуправ-
ните органи на Заедницата, Службата на здрав-
ственото осигурување ги средува и систематизира 
забелешките, предлозите и мислењата на осигу-
рениците и ги доставува на Собранието на раз-
гледување при донесување на конкретниот општ 
акт. 
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Кога предлогот на општиот акт, во смисла на 
овој статут, не треба задолжително да се достави 
на изјаснување на осигурениците, односно кога 
мислењата, забелешките и предлозите на осигуре-
ниците се разгледаат, Собранието, согласно од-
редбите на Деловникот за работа на Заедницата, 
го донесува општиот акт. 

Член 109 
Статутот и другите општи акти на Заедницата 

влегуваат во сила осмиот ден по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ", доколку со општиот 
акт не е поинаку определено. 

Член 110 
Извршниот одбор дава пречистен текст на оп-

штите акти што ги донесува Собранието. 

Член 111 
Задолжително толкување на одделни одредби 

на овој статут и другите општи акти дава Собра-
нието на Заедницата. 

ГЛАВА IX 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 112 
Сите права и обврски на осигурените лица кои 

се регулираат со овој статут ќе почнат да се при-
менуваат со денот на влегувањето во сила на овој 
статут. 

Член ИЗ 
Осигурените лица кои на денот на почетокот 

на примената на овој статут користат права од 
здравственото осигурување добиени по прописите 
што важеле до тој ден, ги користат од тој ден тие 
права по одредбите на овој статут и општите акти 
донесени врз основа на него, ако е тоа за нив 
поповолно. 

Ако осигурените лица од претходниот став не 
ги исполнуваат условите пропишани со одредбите 
на овој статут и општите акти донесени врз ос-
нова на него за користење на правата што им 
се признаени по поранешните прописи, го продол-
жуваат започнатото користење на тие права спо-
ред одредбите на овој статут и општите акти на 
Заедницата, како да ги исполнуваат условите пред-
видени со Статутот односно општите акти. 

Правата од ставот 1 и 2 на овој член осигу-
рените лица можат да ги користат најмногу шест 
месеци од почетокот на примената на овој статут. 

Член 114 
Осигурените лица, здравствената заштита ќе 

ја користат врз основа на здравствените легити-
мации издадени според поранешните прописи се 
додека тие не бидат заменети со нови здравствени 
легитимации. 

Член 1,15 
Овој статут влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 
Сите досега донесени привремени општи акти, 

ќе се применуваат доколку не се во спротивност 
со одредбите на овој статут, односно до донесу-
вање соодветни општи акти врз основа на закон 
и овој статут. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ — 

БИТОЛА 

Бр. 01-17/2 
24 ноември 1972 година 

Битола 
Претседател, 

Димче Кајчиновски, е. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 155, страна 193, книга И е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници и тоа: ге-
нералниот директор Петрушевски Милован, Коста-
дин Атанасовски, Гоко Дианасовски, Момчило 
Велковиќ, Воин Насев, Стојановски Јордан и Џар-
е в с к и Борис, Фабриката за рабни цевки и лимени 
конструкции „И Октомври" — Куманово, согласно 
со одлуката бр. 4-5607/1 од 6.V. 1972 година на ра-
ботничкиот совет ќе јк потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето и 
Младеновски Бранко, директор на стопанско-смет-
ководниот сектор. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 508 од 8.У1.1972 година. (891) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 155, страна 193, книга II е запишано след-
ното: Предметот на работа на Фабриката за рабни 
цевки и лимени конструкции „И Октомври" — 
Куманово, согласно со одлуката бр. 4-5420/1 од 6.У. 
1972 година на работничкиот совет се проширува 
со следната дејност: промет на големо и мало со 
производи на црната металургија (топло и ладно 
валани ленти, широко топловалани ленти — кољ-
севи, котури, лимови, вонавив, средни и груби ли-
мови, заварени цевки и ладно обликувани профи-
ли); опрема и машини за производство на зава-
рени цевки и профили, резервни делови, цинк, 
полуфабрикати од обоени метали (ленти) и елек-
троди и прашоци за заварување; заварени цевки 
ладно обликувани профили, метални конструкции, 
опрема за наводнување и вршење услуги на мон-
тирање цевководи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 604 од 8.У1.1972 година. (892) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 963, страна бб, книга VIII е запишано 
следното: Предметот на работа на Здруженото 
претпријатие „Југо тутун" — Скопје, согласно со 
одлуката бр. 03-205 од 1.Н.1972 година на работ-
ничкиот совет се проширува со вршење на угости-
телски услуги; промет со земјоделски производи, 
градежен материјал, текстил и текстилни сурови-
ни, бои, лакови, хемикалии, каучук и кибрит, зем-
јоделски машини и алати, вештачки ѓубрива и 
средства за заштита на растенија и електро-опре-
ма, опрема и утензилии за текстилна и останата 
индустрија освен електро-опрема; металопрерабо-
тувачка и техничка стока; дрво, дрвни производи 
и целулоза; стакло, порцелан и керамичка стока и 
стока за широка потрошувачка. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 191 од 9.У1.1972 година. (917) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 491, страна 1382, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот в.д. директор та Занаетчи-
ското претпријатие „Метал" — Скопје, Малинов-
ски Спиров Добри, му престанува правото за пот-
пишување, бидејќи е разрешен од должност, со 
решението бр. 174 од 9.Ш.1972 година на работнич-
киот совет. 

За в.д. директор на Занаетчиското претприја-
тие „Метал" — Скопје е назначен со одлуката на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 
7.Ш.1972 година Шекеров Сотир Коста, кој истото 
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ќе го потпишуваа, задолжува и раздолжува, во 
границите на овластувањето, со стариот регистри-
ран потписник Слободанка Боцева, книговодител, 
сметано од 27.111.1972 година. 

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

бр. 307 од 12.У1.1972 година. (921) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1239, страна 120, книга VII е запишано 
следното: Кон Здруженото претпријатие на памуч-
ната индустрија „Нитекс" — Скопје се присоеди-
нува Фабриката за фротир-ткаенини „Фротирка" 
од Делчево, како организација во состав на Здру-
женото претпријатие, со својство на правно лице. 

Присоединувањето се врши врз основа на од-
луката бр. 04-1682/8 од 10.У.1971 година на работ-
ничкиот совет на Здруженото претпријатие и од-
луката број 0201-11231 од 8ЛМ971 година на работ-
ничкиот совет на Фабриката за фротир-ткаенини 
„Фротирка" — Делчево, донесена по пат на ре-
ферендум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1226/71 од 23.У.1972 година. (833) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 963, страна бб, книга VII е запишано след-
ното: Претпријатието за откуп и обработка на ту-
тун — Пехчево, согласно со одлуката бр. 03-1195 
од 27.Х.1971 година на работничкиот совет на „Ју-
готутун" — здружено претпријатие — Скопје и од-
луката број 50 од 13.ПЛ1971 година на Претпри-
јатието за откуп и обработка на тутун — Пехчево 
станува организација во состав на Здруженото 
претпријатие „Југотутун" со сите права и обврски 
што ги имаат и другите организации во состав 
според договорот за основање на здруженото прет-
пријатие од 15. VI. 1966 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 612 од 12.У1.1972 година. (915) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 525, книга И е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Тргов-
ското претпријатие за промет со мешани стоки 
„Кораб" — Гостивар, согласно со одлуката бр. 
0201/157 од 23.У.1972 година на работничкиот совет 
и решенијата на Пазарната и Санитарната инс-
пекција при Собранието на општината Гостивар 
УП. бр. 08-920 и УП. бр. 10-921 од 25ЛЛ1972 год. се 
проширува со следната дејност: промет со мотор-
ни возила, автоделови, спортски прибор, ловачки 
прибор, рибарски материјали и прибор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 549 од 13.У1.1972 година. (916) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 232, страна 179, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Трговското 
претпријатие на големо и мало со индустриски 
стоки, текстил и колонијал „Ангро Вардар" — Ти-
тов Велес, Ганчо Оровчанов, шеф н»а продажно, 
му престанува правото за потпишување со одлу-
ката бр. 02-2206 од 13.ГУ.1972 година на работнич-
киот совет, од одржаната седница на 29.111.1972 
година. 

За нов потписник на Трговското претпријатие, 
на големо и мало, со индустриски стоки, текстил 
и колонијал „Ангро Вардар" — Титов Велес е на-
значен со одлуката бр. 02-2206 од 13.1У.1972 година 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
29.111.1972 година Миновски Тошо, секретар, кој 
претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раз-
должува, во границите на овластувањето, со ста-
рите регистрирани потписници и тоа: Бојчо Орган-

џиев, директор и Марушиќ Б. Јаков, шеф на 
сметководството, сметано од 14.1У.1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 414 од 15Л/Т.1972 година. (923) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 291, страна 443, книга II е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Складиштето во Скопје, ул. „1105" 
број 29, село Бутел, на Трговското претпријатие 
за колонијално-прехранбени стоки, на големо и 
мало „Деликатес" Тетово, согласно со одлуката 
бр. 02-8925/1 од 23.ХП.1971 година на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 17.ХП.1971 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 525 од 21.У1.1972 година. (959) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 96, страна 525, книга И е запишано след-
ното:^ Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Мешовитата продавница „Бисер", село 
Форино, Гостивар, на Трговското мешовито прет-
пријатие „Кораб" — Гостивар согласно со одлу-
ката на работничкиот совет, од одржаната сед-
ница на 6.1.1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 531 од 21.VI.1972 година. (981) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 28, страрЈа 245, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Авто-
транспортното претпријатие „Шпиље транс" — Де-
бар, согласно со одлуката б.р 03-775 од 29.1Х.1969 
година на работничкиот совет се проширува и се 
прецизира кЈако што следува: превоз на патници 
и стоки во јавниот — патниот сообраќај и шпе-
диција. 

На досегашните потписници на претпријатието 
Кузмановски Никола, книговодител и Поповски 
Владо, секретар, согласно со одлуката бр. 03-157 
од 13.IV.1971 година на работничкиот совет ,им пре-
станува правото на потпишување, поради разре-
шување од должност. 

За нови потписници на гореозначеното прет-
пријатие, согласно со решенијата бр. 01-47 од 
13.1У.1970 година и бр. 01-147, се назначуваат Муа-
рем Гами, шеф на сметководство и Халили Реџеп, 
секретар, кој претпријатието ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на 
овластувањето, заедно со старите потписници Си-
нан Фишта, в.д. директор и Блата Гафур, комер-
цијалне^ 

Обврската пред банката е са два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 322 и 323/72 година. (982) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 323, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на Тутуновиот комбинат — Кума-
ново, согласно со одлуката број 02-1467 од 17.У. 
1972 година на работничкиот совет од одржаната 
седница на 16.V. 1972 година се проширува и со 
промет на големо и мало на индустриски прехран-
бени производи, градежен и огревен материјал, 
промет со кожи к волна, гума, пластични произво-
ди и друга стока за потреби на домаќинството, 
како и текстил. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 560 од 22.У1.1972 година. (983) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 327, страна 313, книга И е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Трговско-
то претпријатие на големо и мало „Победа" — Ку-
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маново, согласно со одлуката број 16 од 13.1.1972 
година на работната заедница се проширува со 
вршење на угостителски услуги; промет со жи-
тарица леб и бели печива. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 355 од 26.У1.1972 година. (987) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 245, страна 493, книга III е запишано след-
ното: На досегашниот директор на „Југо тутун" 
— здружено претпријатие — Скопје — Организа-
ција во состав за производство и обработка на ту-
тун „Моша Пијаде" — Неготино, Дебников Дими-
тар, му престанува правото за потпишување, би-
дејќи е разрешен од должност со решението бр. 76 
од 30.1.1971 година на работничкиот совет, од одр-
жаната седница на 25.Х1.1970 година. 

За директор на „Југо тутун" — здружено 
претпријатие — Скопје — Организација во состав 
за производство и обработка на тутун „Моша Пи-
јаде" — Неготино е назначен Ристо Ташев, со од-
луката број 02-672 од 7.ХИ.1971 година на работ-
ничкиот совет, од одржаната седница на 5.Ш.1971 
година, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, со 
стариот регистриран потписник Јордан Насков, 
шеф на сметководството, сметано од 10.1.1972 го-
дина. 

Обврската пред банката е со дв!а потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 25 од 19.У1.1972 година. (990) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1139, страна 725, книга V е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните Продавницата број 2 во Скопје, ул. 
„110" број 33, на „Босна" — Фабрика за чевли од 
Бања Лука, согласно со одлуката број II — 954/72 
од 27.1У.1972 година на работничкиот совет на фа-
бриката, од одржаната седница на 26.1У.1972 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 480 од 26.У1.1972 година. (995) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 271, страна 308, книга VII е запишано 
следното: На досегашните потписници на Фабри-
ката за чорапи и трикотажа „Црвена ѕвезда" — 
Скопје и тоа: Благоја Андонов, шеф на сметко-
водството, Лазар Арсов, директор, и Љубомир 
Икономов, шеф на комерцијалното одделение, им 
престанува правото за потпишување, бидејќи се 
разрешени од должност со одлуката на работнич-
киот совет, од одржаната седница на 15.111.1972 
година. 

За нови потписници на Фабриката за чорапи 
и трикотажа „Црвена ѕвезда" — Скопје се назна-
чени со одлуката на работничкиот совет на фа-
бриката, од одржаната седница на 15.111.1972 годи-
на следните лица: инженер Миновски Митре, ге-
нерален директор, Ивановски Дамјан, раководител 
на стопанско-сметководниот сектор и Каракиров 
Кирил, шеф на сметководството, сметано од 20.ХИ. 
1971 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 49 од 23.У1.1972 година. (994) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1412, страна 540, книга VI е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Организацијата на здружен 
труд, без својство на правно лице — Претставни-
штво во Скопје, улица „106" број 90 на Земјодел-
ската задруга „Оризарство", село Колешино, со-

гласно со одлуката број 01-121 од 27.111.1972 год. 
на задружниот совет, од одржаната седница на 
27.111.1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 484 од 26.У1.1972 година. (996) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 375, страна 413, книга II е запишано след-
ното: Дејноста на Организацијата на здружен труд 
без својство на правно лице — Продавница број 
53, во Тетово, ул. „Страшо Пинџур" број 50 на 
„Спорт" — комбинат за производство и продажба 
на спортска и туристичка опрема експорт-импорт 
— Београд, согласно со одлуката на работничкиот 
совет, од одржаната седница на 29.ХП.1967 година 
е продажба на производи на комбинатот „Спорт" 
и продажба на производи на други производители 
како дополнение на асортиманот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 227 од 23.У1.1972 година. (1002) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 987, страна 863, книга IV е запишано 
следното: Покрај в.д. директорот Цветановски 
Александар, согласно со одлуката бр. 43 од 7.Ш. 
1972 година на работната заедница, Шивачката за-
друга „Илинден" — Скопје, ќе ја потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат, во границите на 
овластувањето, Мирчевски Божидар, заменик в. д. 
директор и Костадинов Никола. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 239 од 21.111.1972 година. (547) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1525, страна 154, книга VII е запишано 
следното: Трговското претпријатие на големо и 
мало со мешовита стока „Лирија" — Скопје е кон-
струирано на 3.1У.1972 година, согласно со запис-
никот бр. 8/72 од истиот датум, од одржаната сед-
ница на советот на работната заедница на прет-
пријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 356 Од 17.1У.1972 година. (699) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 188, страна 21, книга VII е запишано след-
ното: Покрај досегашните потписници на „Мако-
текс" — увоз-извоз — Скопје, Организација во со-
став на Здруженото претпријатие „Нитекс" — 
Скопје и тоа: Аспарух Каневче, генерален ди-
ректор, Тихомир Титизов, шеф на деловница, 
Татјана Михаилова, шеф на деловница, Дра-
гољуб Тодоровски, Александар Николовски, Пе-
тар Адамовски, финансиски директор, Алексан-
дар Стаматовски, раководител на одделение, 
Марија Петровска, шеф на сметководство, Кош-
ка Христо, помошник генерален директор, Пеш-
кир Миодраг, в. д. шеф на деловница, Милен-
о в и ќ Бранислав, в.д. шеф на деловница, Бунда-
левски Исо Крсто, директор на финансиски сек-
тор, Попов Нове Александар, шеф на деловницата 
за извоз и увоз на памучни ткаенини, предива и 
други влакна, Ефремов Стојан, в. д. шеф на одде-
лението на конфекција, галантерија и трикотажа, 
Неделковски Јован, шеф на деловницата за синте-
тичка и природна свила, греш и отпадоци, соглас-
но одлуката на Деловниот одбор бр. 02-25858 од 
15.Х1.1972 година „Макотекс" увоз-извоз — Скопје 
ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, 
во границите на овластувањето, Сајков Томислав, 
виши самостоен комерцијален референт, Радмило 
Поповски, шеф на деловницата за кожи и Михај-
лова Ратка, в.д. шеф на сметководство, заедно со 
останатите стари потписници Крстева Ружа, в.д. 
шеф на деловна служба и интерна контрола, Ха-
џимишев Ристо, помошник генерален директор и 
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Гештаковски Славе, в. д. шеф на деловницата за 
увоз-извоз на синтетика, природна свила, греш и 
отпадоци. , 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1175/71 од 28.1.1972 година. (285) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 177, книга VII е запишано 
следното: Досегашниот предмет на работа на Са-
мостојната организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице „Агро Скопје" — Скопје, при 
ЗИК „Скопско Поле" — Скопје, согласно со одлу-
ката бр. 870 од 7.II.1970 година на работната заед-
ница се проширува со вршење транспортни услуги 
(превоз на стока) за свои потреби и за потребите 
на трети лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 58/71 од 18.1У.1972 година. (705) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 18.1У.1972 година, рег. бр. 28/60, книга I е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Сотир ѓорѓиоски, директор на 
Фабриката за електромотори и електрични апара-
ти за домаќинството „Микрон" — Прилеп. 

Се овластува за потпишување ѓорѓи Атанасов-
ски, в.д. директор на фабриката. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 132/72. (739) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24.1У.1972 година, рег. бр. 15/64, книга II е за-
пишано следното: Му престанува овластувањето 
за потпишување на Маленко Перо, директор на 
Заедницата на одморалишта „Црни Дрим" — Стру-
га. 

Се овластува за потпишување Абединоски Л. 
Дилавер, шеф на сметководството. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 133/72. (741) 

Струга, на Рибарското стопанство „Охридска Па-
стрмка" — Охрид, престана со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските организа-
ци, кој го води овој суд, поради преземање на ис-
тата продавница од Градежно-занаетчиското прет-
пријатие „Дримкол" — Вевчани. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 02-163 од 27.111.1972 година на работ-
ничкиот совет на Рибарското стопанство „Охрид-
ска Пастрмка" — Охрид и одлуката број 02-1535 
од 24.111.1972 г. на работничкиот совет на Гра-
дежно-занаетчиското претпријатие „Дримкол", 
село Вевчани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 117/72. (750) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 27.111.1972 година, рег. бр. 8/72, книга II е за-
пишано следното: Се допушта впишувањето на 
конституирањето на Погонот „Електромонтажа" — 
Охрид, на „Електромакедонија" — Скопје. 

Оваа промена е извршена врз основа на ре-
шението бр. 04-260 од 15.11.1972 година на Одде-
лението за инспекциски служби при Собранието 
на општината Охрид. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 109/72. (734) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 24.1У.1972 година, рег. бр. 7/67, книга И е за-
пишано следното: Продавницата број 16 во Ресен, 
на Претпријатието за изработка на конфекција 
„Слобода" — Врање, престана со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските организа-
ции, кој го води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката бр. 1531 од 18.11.1972 година на работнич-
киот совет на Претпријатието за изработка на 
конфекција „Слобода" — Врање. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 134/72. (747) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 14.1У.1972 година е запишано следното: Продав-
ницата број 7 во село Октиси, Струга, на Градеж-
ното занаетчиско претпријатие „Дримкол", село 
Вевчани, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го 
води овој суд. 

Оваа промена е извршена врз основа на од-
луката број 02-670 од 13.11.1972 година на работ-
ничкиот совет на Градежното занаетчиско прет-
пријатие „Дримкол", село Вевчани. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 126/72. (749) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23.УП1.1972 година, рег. бр. 27/69, книга I е за-
пишано следното: Продавницата во село Слепче, 
Демир Хисар, на Трговското претпријатие „Југо-
трговија" — Скопје, престана со својата работа и 
се брише од регистарот на стопанските организа-
ции, кој го води овој суд, поради присоединува-
ње кон Трговското претпријатие „Бигла" од Де-
мир Хисар. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. ЗОО од 27.1У.1971 година од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Југотрговија" 
— Скопје и одлуката број 03-394/1 од 8.У.1971 го-
дина од работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Бигла" — Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 398/71. (744) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 23.УП1.1971 година, рег. бр. 28/69/1, книга I е 
запишано следното: Продавницата во Демир Хи-
сар, на Трговското претпријатие „Југотрговија" — 
Скопје, престана со својата работа и се брише од 
регистарот на стопанските организации, кој го во-
ди овој суд, поради присоединување кон Тргов-
ското претпријатие „Бигла" од Демир Хисар. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. ЗОО од 27.1У.1971 година од работничкиот 
совет на Трговското претпријатие „Југотрговија" 
— Скопје и одлуката број 03-394/1 од 8.У.1971 го-
дина од работничкиот совет на Трговското прет-
пријатие „Бигла" — Демир Хисар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 399/71. (745) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, 
на 4.1У.1972 година, рег. бр. 5/59, книга III е за-
пишано следното: Продавницата во село Вевчани, 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 4, страна 323, книга II е запишано след-
ното: Кон Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Куманово" — Куманово, се присоединува Земјо-
делската задруга „Велко Стаменков" од село Ора-
шец, Кумановско, согласно со одлуката број 
02-2155/1 од 28.11.1972 година на Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Куманово" и одлуката бр. 
02-42/1 од 17.11.1972 година на Земјоделската за-
друга „Велко Стаменков" — село Орашец, донесе-
на по пат на референдум. 

Присоединувањето се смета од 1.1.1972 година. 
Се брише од регистарот на земјоделските за-

други од рег, бр. 73, страна 575, книга I Земјо-
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делската задруга „Велко Стаменков", село Ора-
шац, Кумановско, поради присоединување кон 
ЗИК „Куманово" — Куманово, согласно со горена-
ведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 347 и 348 од 19.У.1972 година. (835) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1540, страна 210, книга VII е запишано 
следното: Самостојната организација на здружен 
труд без својство на правно лице, со седиште во 
Скопје, ул. „Илинденска" бр. 41 на Трговското 
претпријатие на големо и мало „Технокомерц" — 
Нови Сад, согласно со одлуката бр. 1862 од 8.У. 
1972 година на работничкиот совет се здобива со 
својство на правно лице и ќе работи под следниот 
назив: Трговско претпријатие на големо и мало 
„Технокомерц" — Нови Сад, Самостојна организа-
ција на здружен труд, со својство на правно ли-
це — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 501 од 18.У.1972 година. (839) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1340, страна 258, книга VI е запишано 
следното: Се брише од регистарот на претприја-
тијата и дуќаните Складиштето во Скопје, ул. 
„170" б.б., на Издавачкото претпријатие „Нолит" — 
Белград, согласно со одлуката на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 26.1.1972 година на 
„Нолит" — Белград. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 413 од 17.У.1972 година. (843) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1402, страна 304, книга VII е запишано 
следното: Се брише од регистарот како членка на 
Работната организација „Словенија промет" увоз-
извоз — Љубљана — Самостојна организација еш 
здружен труд, со својство на правно лице — Фи-
лијала — Скопје, на Деловното здружение „Ин-
коунион" — Скопје, кое е запишано на регистар-
ски лист бр. 1402, страна 493, книга VI а брише-
њето се врши на основа одлуката бр. 1248/1 од 
21.У.1971 година — донесена од самоуправниот 
орган на „Словенија промет" увоз-извоз — Љуб-
љана — Самостојна организација на здружен труд 
со својство на правно лице — Филијала — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 560/71 од 22.У.1972 година. (859) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 741, страна 273, книга III е запишано след-
ното: Седиштето на Филијалата за СРМ — Скоп-
је на Претпријатието за меѓународна трговија 
„Интерекспорт" — Београд, согласно со решението 
Уп. бр. 12-12003 од 7.1У.1972 година на Одделение-
то за инспекции при Собранието на град Скопје, 
се преселува од ул. „Димитрија Туцовиќ" бр. 19 
— Скопје, на улица „Иво Рибар—Лола" број 48 
— Скопје. 

Точниот назив на филијалата во Скопје гласи: 
„Интерекспорт" — претпријатие за меѓународна и 
внатрешна трговија, туризам, сообраќај и произ-
водство — Београд — Филијала — Скопје, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 48. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 481 од 29.У.1972 година. (877) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 581, страна 483, книга III е запишано след-
ното: Установата за комунални услуги од Гевге-
лија, согласно со одлуката бр. 01-908/1 од 8.1Х.1971 
година на работничкиот совет и решението бр. 
03-2343/1 од 6.ХИ.1971 година за дадена согласност 

на наведената одлука од Советот за стопанство, 
финансии и трговија при Собранието на општи-
ната Гевгелија прерасна во претпријатие кое ќе 
работи под фирма: Комунално производно прет-
пријатие — Гевгелија, ул. „7 Ноември" б.б. Пред-
мет на работењето на претпријатието е: 

— одржување на градската чистота во град 
Гевгелија и во летувалиштето Стари Дојран; 

— одржување и уредување на градското и вон-
градското зеленило, озеленување на нови населби, 
подигање на дрвореди, тревници и др.; 

— изработка на водовод и канализација и 
нивно одржување, монтажи на градски и при-
градски населби и станбени згради, со баждира-
ње; 

— изградба на долниот слој на улици и пати-
шта со асфалтирање, со сопствена асфалтна база 
и нивното одржување, ниска градба; 

— оранжерско производство на резано и сак-
сиско цвеќе, производство на дендролошки мате-
ријал за озеленување; 

— шљункара — гранулација на шљунак и пе-
сок со транспорт; 

— одржување и уредување на градското па-
зариште, градската бања и вршење на оџачарска 
дејност; 

— одржување и уредување на градските гро-
бишта во Гевгелија; 

— вршење на други видови кбмунални услуги. 
Претпријатието е основано со прераснување 

на Установата за комунални услуги — Гевгелија 
во претпријатие, согласно со горенаведените од-
луки. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овласту-
вањето, Димитар Н И К О В , В.Д. директор и Аврамов 
Горѓе. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Претпријатието ќе се конституира во рок од 

30 дена. 
Се брише од регистарот на установите од рег. 

број 402, страна 653, книга И Установата за ко-
мунални услуги — Гевгелија поради прераснува-
а т во претпријатие, согласно со горенаведените 
одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 336 од 5.У1.1972 година. (890) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 690, страна 1085, книга II е запишано след-
ното: Присилната управа определена со решение-
то бр. 33-603 од 29.ХИ.1970 година на Собранието 
на град Скопје во траење од една година, на Ко-
муналното претпријатие за градска чистота — 
Скопје) се симнува согласно со решението број 
06-31824 од 31.ХП.1971 година на Собранието на 
град Скопје за распишување на избори за члено-
ви на работнички совет. 

За вршител на должноста директор согласно 
со решението бр. 02-01/275 од 31.1.1972 година на 
работничкиот совет се именува Јосковски Спасе, 
кој претпријатието ќе 1 го потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
На присилниот управител на гореназначеното 

претпријатие Каровски ѓорѓи му престанува пра-
вото на потпишување поради разрешување од 
должност. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 253 од 8Л/Т.1972 година. (918) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 276, страна 201, книга VII е запишано 
следното: Кон Комунално-производното услужно 
претпријатие „Комуналец" — Скопје се присоеди-
нува Комуналното претпријатие за градска чисто-
та Скопје, согласно со одлуката бр. 02-69/1 од 31. 
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III. 1972 година на претпријатието „Комуналец" и 
одлуката бр. 05/823 од 31.111.1972 година на работ-
ничкиот совет на Претпријатието за градска чис-
тота — Скопје, донесена по пат на референдум. 

Присоединување™ се смета од денот на упи-
сот. 

Се брише од регистарот на претпријатијата и 
дуќаните Комуналното претпријатие за градска 
чистота — Скопје поради присоединување кон 
Комунално-производното услужно претпријатие 
„Комуналец" — Скопје, согласно со горецитира-
ните одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 421 од 8.У1.1972 г. (919) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 741, страна 273, книга III е запишано след-
ното: Филијалата за СРМ — Скопје, ул. „Иво 
Рибар-Лола" бр. 48 на Претпријатието за меѓуна-
родна и внатрешна трговија, туризам, сообраќај 
и производство „Интерекспорт" — Београд, соглас-
но со одлуката од одржаната седница на работ-
ничкиот совет од 10.VI. 1972 година, се здобива со 
својство на правно лице без супсидиерна одговор-
ност спрема останатите ОЗТ. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 650 од 20.У1.1972 година (957) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 926, страна 429, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот директор на Самостојната ор-
ганизација на здружен труд, со својство на прав-
но лице — Филијала — Скопје, при „Словенија 
промер" — експорт — импорт — Љубљана, Сај-
ковски Синадин Трајан, согласно со одлуката бр. 
403/2 од 16.11.1972 година на работничкиот совет е 
разрешен од должност. 

За директор на гореозначената филијала, со-
гласно со одлуката број 403/1 од 16.11.1972 година 
на работничкиот совет се именува Спировски Дра-
ган, кој филијалата ќе ја потпишува, задолжува 
и раздолжува, во границите на овластувањето, 
заедно со стариот потписник Сајковски Синадин 
Трајан, сега заменик директор. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 290 од 13.У1.1972 година. (920) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1057, страна 273, книга VII е запишано 
следното: Седиштето на „Трго Вардар" — тргов-
ско претпријатие на големо и мало за купопро-
дажба и посредување на моторни возила, граде-
жен материјал, земјоделски производи и индустри-
ска стока — Скопје, се преместува во Скопје, од 
ул. „Душко Поповиќ" бр. 17, на ул. „Веселин Ма-
слеша" б.б., согласно со одлуката на работничкиот 
совет од одржаната седница на 21.11.1972 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 326 од 20.У1.1972 година. (958) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 58, страна 155, книга I е запишано след-
ното: На досегашниот потписник на Земјоделското 
производно стопанство „Клечевце", село Клечев-
це, Кумановско, Трајко В. Додевски, согласно со 
одлуката бр. 02-337/1 од 24.У.1972 година на работ-
ничкиот совет му престанува правото на потпишу-
вање, поради разрешување од должност. 

За директор на гореназначеното стопанство и 
согласно со горенаведената одлука се назначува 
инж. Трајковски Владо, кој Работната организа-
ција ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, 
во границите на овластувањето, заедно со стариот 

потписник Трајан Јанков Големиновски, шеф на 
сметководството. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 566 од 23.У1.1972 година. (985) 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 130, страна 709, книга I е запишано след-
ното: Од Земјоделско-индустрискиот комбинат 
„Скопско Поле" — Скопје, се издвојува Самостој-
ната организација на здружен труд со својство на 
правно лице „Кичево" — Кичево, во самостојно 
претпријатие согласно со одлуката бр. 02-726 од 
24.У.1972 година на Централниот работнички совет 
на ЗИК „Скопско Поле" и одлуката бр. 02-1494 од 
23.У.1972 година на работничкиот совет на СОЗТ 
— „Кичево" — Кичево, по пат на референдум. 

Издвоената работна организација ќе работи под 
фирма: Земјоделско стопанство „Кичево" — Ки-
чево. 

Предмет на работењето на Земјоделското сто-
панство е земјоделско производство на сопствени 
површини, површини земени под закуп и коопера-
ција со работни организации и индивидуални зем-
јоделски производители во земјоделието, гради-
нарството, тутуновото производство, лозарство, ово-
штарство, сточарство, пердуварство; преработка и 
доработка на сите земјоделски и сточарски про-
изводи; вршење на јавен превоз на предмети со 
моторни возила; механичка работилница за оправ-
ка на сопствени машини и орудија и вршење ус-
луги на трети лица; промет со земјоделски ма-
шини и алат, вештачки ѓубрива и средства за за-
штита на растенијата, пчеларски материјали и 
прибор, моторни возила, резервни делови и при-
бор, стока и сточна храна, месо и преработки од 
месо, жита и мелнички преработки, семенска сто-
ка, прехранбени артикли и предмети за куќни по-
треби, деликатесни производи, производи на база 
на шеќер и какао, зеленчук, овошје и преработки, 
млеко и млечни производи, леб и печиво, риба, 
алкохолни и безалкохолни пијалоци, цвеќе, суро-
ва кожа, волна и крзно, животински отпадоци и 
влакна, индустриски култури, лековити растени-
ја, живина, јајца, пердуви и дивеч, дрогериска 
стока; продажба на големо и мало на железарска 
и метална стока, велосипеди, машини за шиење 
и прибор, музички инструменти, радиотелевизиска 
опрема и прибор, електричен материјал, фрижиде-
ри, нафтени печки и други предмети за домаќин-
ството, бои и лакови, хемикалии, подмаз и при-
бор, градежен материјал од сите видови. 

Земјоделското стопанство е основано со из-
двојување на СОЗТ, со својство на правно лице 
„Кичево" — Кичево од ЗИК „Скопско Поле" — 
Скопје, согласно со горенаведените одлуки. 

Земјоделското стопанство ќе го потпишуваат, 
задолжуваат и раздолжуваат Петрески Благоја, 
директор, Кочоски Владо, технички директор и 
Николоски Трајче, шеф на сметководството, во 
границите на овластувањето. 

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

дуќаните од рег. бр. 688, страна 301, книга VII 
СОЗТ со својство на правно лице „Кичево" — Ки-
чево поради издвојување од ЗИК „Скопско Поле" 
— Скопје, согласно со горенаведените одлуки. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 643 и 644 од 26.У1.1972 година. (988) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 789, страна 843, книга IV е запишано след-
ното: Претпријатието за дистрибуција на елек-
трична енергија на територијата на СРМ „Елек-
тромакедонија" — Скопје, покрај генералниот ди-
ректор Стево Матевски, ќе го потпишуваат, за-
должуваат и раздолжуваат, во границите на овла-
стувањето и новоназначените потписници, со од-
луката бр. 03-2251 од 13.ХН.1971 година на работ-
ничкиот совет од одржаната седница на 4.ХИ.1971 
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година и тоа Ефтим Петровски, директор на фи-
нансискиот сектор и Борис Штаклев, шеф на 
сметководството, сметано од 30.У.1972 ѓ. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 567 од 23.У1.1972 година. (991) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 689, страна 292, книга VII е запишано 
следното: Досегашната дејност на Продавницата 
број 2, на Текстилно-хемиската индустрија „Ве-
лурфлок" — Скопје, лоцирана на ул. „Маршал 
Тито" бр. 21 во Ѓорче Петров, согласно со одлу-
ката бр. 09-349 од 16.1.1969 година на работнич-
киот совет се проширува со промет на текстилни 
и галантериски производи (јамболии, ве лу рф лок 
теписи и стази, плишеви, крзна и детски играчки), 
како и конфекција и разни други видови произ-
води на текстилната индустрија. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 494 од 23.У1.1972 година. (993) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19.У1.1972 година, рег. бр. 9/65, книга П е запишано 
следното: Му престанува овластувањето за потпи-
шување на Љубин Стојановски, директор на Вод-
ната заедница „Пречанско Езеро" — Ресен. 

Се овластува за потпишување инж. Блаже 
Наумовски, директор на Водната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 181/72. (1017) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9.У1.1972 година, рег. бр. 8/70, книга I е запишано 
следното: Му престанува овластувањето за потпи-
шување на Кире Ивановски, управник на Само-
стојната организација на здружен труд (без свој-
ство на правно лице) — летувалиште „Отешево" 
— Отешево, на Хотелското претпријатие „Маке-
донијатурист" — Скопје. 

Се овластува Марковски Спасе, в.д. управник, 
покрај досегашниот потписник Бутевски Митко, 
да го потпишува летувалиштето. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 170/72. (1018) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 306, страна 913, книга I е запишано след--
ното: На досегашните потписници на Трговското 
претпријатие на големо и мало „Универзалпромет" 
— Кавадарци и тоа в.д. директорот Наумов Трај-
ко, Николов Ристо и Христова Бала, согласно со 
одлуката бр. 156 од 22.VII. 1972 година на советот 
на работната заедница им престанува правото на 
потпишување, поради разрешување од должност. 

За директор на гореозначеното претпријатие и 
согласно со горенаведената одлука се назначува 
Јованов Диме, кој претпријатието ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето, заедно со новиот потписник Ата-
насов Ристо, комерцијалист. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 57 од 5.УН.1972 година. (1039) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
ре|Г. бр. 377, страна 1007, книга I е запишано след-
ното: Досегашната фирма на Фабриката за про-
изводство на лепенки хартија и картонска амба-
лажа „Комуна" — Скопје, согласно со одлуката 
бр. 6580 од 22.ХП.1971 година на работничкиот со-
вет се менува и ќе гласи: Фабрика за хартија и 
амбалажа „Комуна" — Скопје, скратено: Ф-ка 
„Комуна" — Скопје. 

Предметот на работата на Фабриката „Комуна" 
— Скопје се проширува со производство на след-
ните производи: 

— супериор, шренц, хартија за текстилни цев-
ки, полунатрон и картон; 

— вреќи за цементна индустрија, вреќи за 
вештачки ѓубрива, вреќи за прехранбена инду-
стрија и специјални видови вреќи од пластифи-
циран натрон папир — шиени или лепени. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 417 од 27.У1.1972 година. (1041) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 565, страна 329, книга III е запишано след-
ното: Организацијата на здружен труд, со свој-
ство на правно лице — Претставништво во Ка-
вадарци, ул. „Ѓуро Ѓоновиќ" број 39, на Претприја-
тието за поправка на моторни возила, земјоделски 
машини и промет со резервни делови „Агроремонт" 
— Струмица, покрај досегашните потписници и 
тоа: Тренов Иван, Бојковски Бојко и Спасов Ван-
чо, ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжу-
ваат, во границите на овластувањето и новоназна-
чениот потписник Илов Божинов Блажо, шеф на 
сметководството, согласно со одлуката бр. 801 од 
25.ХИ.1971 година, на работната заедница, од одр-
жаната седница на 18.ХП.1971 година, сметано од 
8.Х1.1971 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1080/71 од 11.11.1972 година. (363) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1320, страна 187, книга VI е запишано 
следното: Организацијата на здружен труд, со 
својство на правно лице,- без супсидијарна одго-
ворност према останатите ОЗТ, со седиште во 
Скопје, на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ" број 67, која е во 
состав на Земјоделската задруга „Колешанка" се-
ло Колешино, Струмичко, согласно со одлуката на 
работната заедница број 1085 од 29.1Х.1971 година, 
добива супсидијарна одговорност, кон останатите 
озт. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 972/71 од 4.11.1972 година. (377) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 178, страна 511, книга I е запишано след-
ното: Кон Индустриското столарско претпријатие 
„Димче Еребица" — Куманово, се присоединува 
Шумско-индустрискиот комбинат „Плачковица" — 
Радовиш, согласно со одлуката бр. 02-1943/1 од 
20.Х1.1970 година на работничкиот совет на Инду-
стриско-столарското претпријатие „Димче Еребица" 
— Куманово и одлуката бр. 64 од 18.ХИ.1970 го-
дина, на работничкиот совет на ШИК „Плачко-
вица" — Радовиш и договорот меѓу двете работни 
организации од 18.1.1971 година. 

Присоединувањето се смета од 20.Х1.1970 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 67 од 27.ХН.1971 година. (41) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1239, страна 121, книга VII е запишано 
следното: Кон Здруженото претпријатие на па-
мучната индустрија „Нитекс" — Скопје се присое-
динува Модната конфекција „Астибо" од Штип, 
како организација во состав на Здруженото прет-
пријатие со својство на правно лице. 

Присоединувањето се врши врз основа на од-
луката бр. 04-4061/8 од 4.XII.1971 година на работ-
ничкиот совет на Здруженото претпријатие и од-
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дуката бр. 60/А/РС од 1.Х1.1971 година на работ-
ничкиот совет на Модната конфекција „Астибо" — 
Штип, донесена по пат на референдум. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1228/71 од 23.У.1972 година. (861) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 26, страна 47, книга II е запишано след-
ното: На досегашниот директор на Земјоделскиот 
комбинат „Изворски", село Богданци, Гевгелиско, 
Горѓи Манев, дипломиран правник, му престанува 
правото за потпишување, бидејќи е разрешен од 
должноста, со решението бр. 1277/1 од 28.11.1972 
година. 

За в.д. директор на Земјоделскиот комбинат 
„Изворски", село Богданци, е назначен со реше-
нието број 139/Н од 29.11.1972 година, на работ-
ничкиот совет на комбинатот инженер агроном 
Митко Прочков, кој комбинатот ќе го потпишува, 
задолжува и раздолжува, во границите на овла-
стувањето, со стариот регистриран потписник 
Алекса Ѓуров, сметано од 20.111.1972 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 279 од 26.У.1972 година. (876) 

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 98, стра-
на 657, книга I е запишано следното: Се брише од 
регистарот на задругите, Земјоделската задруга 
„Ново Маало" — Гостивар, бидејќи се присоеди-
нува кон Сточарското стопанство „Напредок" — 
Гостивар, согласно со одлуката број 01-333 од 20.Х. 
1971 година на задружниот совет на Земјоделската 
задруга „Ново Маало" — Гостивар и одлуката 
број 01-773/2 од 15.Х.1971 година на работничкиот 
совет на Сточарското стопанство „Напредок" — Го-
стивар. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1085/71 од 31.1.1972 година. (279) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 205, стра-
на 465, книга II е запишана под фирма: Земјо-
делска задруга „Скопска Црна Гора" — Скопје — 
Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Колонијална продавница во село 
Љубанци, Скопско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Скопска Црна Гора" — Скопје, со одлуката 
број 38 од 4.Х.1971 година на Задружниот совет, од 
одржаната седница на 15.УШ.1971 година. 

Раководител на продавницата е Симон Раев-
ски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 984/71 од 29.11.1972 година. (508) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 205, стра-
на 465, книга И е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Скопска Црна Гора" — Скопје — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Продавница за риба во Скопје, 
улица „Битпазар" б.б. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на риба. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Скопска Црна Гора" — Скопје, со одлуката 
број 38 од 4.Х.1971 година на задружниот совет на 
одржаната седница на 15.УШ.1971 година. 

Раководител на продавницата е Куч Мех ди ја. 
Продавницата ќе потпишува, задолжува и раз-

должува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 984/71 од 29.11.1972 година. (509) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на задругите, рег. бр. 205, стра-
на 465, книга II е запишана под фирма: Земјодел-
ска задруга „Скопска Црна Гора" — Скопје — 
Организација на здружен труд без својство на 
правно лице — Колонијална продавница во село 
Кучевиште, Скопско. Предмет на работењето на 
продавницата е продажба на колонијални стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Скопска Црна Гора" — Скопје со одлуката 
број 38 од 4.Х.1971 година на задружниот совет на 
одржаната седница на 15.УШ.1971 година. 

Раководител на продавницата е Велко Глуш-
кин. 

Продавницата ќе потпишува, задолжува и раз-
должува задругата, во границите на овластува-
њето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 984/71 од 29.11.1972 година. (510) 
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