
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 16 јуни 1976 
С к о п ј е 

Број 19 Год. XXXII 

Претплатата за 1976 година изне-
сува 350 динари. Овој број чини 
12 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

212. 
Врз основа на член 3 од Уредбата за обра-

зување Совет за иселенички прашања на Изврш-
ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 34/65 и 
36/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ ЗА ИСЕЛЕНИЧКИ ПРАШАЊА 

НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот за иселенички прашања на Из-
вршниот совет на: 

— Радуле Костовски, 
— Мирче Димовски, 
— Раде Петровски, 
— Костадин Михај ловски. 
II. За членови на Советот за иселенички пра-

шања на Извршниот совет се именуваат: 
1. Ели Наумовска, член на Советот на Репуб-

ликата, 
2. Петар Бошковски, помошник на републичкиот 

секретар за информации, 
3. Цветан Аврамовски, член на Статутарната 

комисија на ЦК СКЈ, 
4. Гере Герасимовски, директор на „Електро-

маврово" во Гостивар. 
Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-1214/1 
23 април 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

213. 
Врз основа на член 34 став 3 од Законот за 

библиотекарската дејност („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕ-
НОВИ НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА И УНИ-
ВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА „КЛИМЕНТ ОХ-

РИДСКИ" ВО СКОПЈЕ 

I. Се утврдува престанување на функцијата 
членови на Советот на Народната и универзитет-
ска библиотека „Климент Охридски" во Скопје, 
поради истечување на мандатот на: 

Јордан Радевски, 
Радмила Угринова — Скаловска. 
П. За членови на Советот на Народната и 

универзитетска библиотека „Климент Охридски" во 
Скопје, со мандат од две години, се именуваат: 

1. Саит Саит, помошник на републичкиот се-
кретар за законодавство и организација; 

2. Коце Јовановски, писател; 

3. Авни Златку, директор на Гимназијата „Зеф 
Љуш — Марку" во Скопје. 

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

Број 12-1257/1 
29 април 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

214. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШ-

НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР 
МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за потсекретар во Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија Зоран По-
пандонов, досегашен помошник на секретарот на 
Извршниот совет. 

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

Број 12-1204/1 
23 април 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

215. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО ИЗВРШ-
НИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕ-

ДОНИЈА 

1. Се именува за потсекретар во Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија Роман Ле-
чевски, досегашен помошник на секретарот во Из-
вршниот совет. 

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

Број 12-1205/1 
23 април 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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216. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за законодавство и организација Новак 
Марковски, досегашен советник во Секретаријатот. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-1207/1 Претседател 
23 април 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

217. 
Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за законодавство и организација Вера 
Терзиева — Тројачанец, досегашен раководител на 
стручна група во Секретаријатот. 

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

Број 12-1208/1 Претседател 
23 април 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

218. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛ-

НА ПОЛИТИКА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за здравство и социјална политика д-р 
Јоско Јосифовски, лекар-^специјалист хирург-уро-
лог во Медицинскиот центар — Куманово. 

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

Број 12-1254/1 Претседател 
29 април 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов« е. р. 

219. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија инж. Јордан Јор-
дановски, досегашен шеф на отсек во службите на 
Извршниот совет. 

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

Бр. 12-1206/1 
23 април 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

220. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за образование и наука Лазар Поплаза-
ров, досегашен советник во Секретаријатот. 

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

Бр. 12-1209/1 Претседател 
23 април 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

221. 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за образование и наука Јован Станков-
ски, досегашен советник во Секретаријатот. 

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

Бр. 12-1210/1 Претседател 
23 април 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 
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222. 
Врз основа на член 279 од Законот за извршу-

вање на кривичните санкции („Службен весник на 
СРМ" бр. 47/73), Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ УПРАВИ-

ТЕЛ НА ВОСПИТНО-ПОПРАВНИОТ ДОМ ВО 
ТЕТОВО 

1. Се разрешува од должност управител на 
Воспитно-поправниот дом во Тетово Ѓоре Рафа ј -
ловски, поради остварување право на пензија. 

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

Бр. 12-1211/1 Претседател 
23 април 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

223. 
Врз основа на член 279 од Законот за извр-

шување на кривичните санкции („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 47/73), Извршниот совет на Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА ВОСПИТНО-

ПОПРАВНИОТ ДОМ ВО ТЕТОВО 

1. Се именува за управител на Воспитно-поп-
равниот дом во Тетово Вуке Георгиевски, досега-
шен заменик општински јавен обвинител во Те-
тово. 

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

Бр. 12-1212/1 Претседател 
23 април 1976 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

224. 
Врз основа на член 35 од Законот за наба-

вување, поседување и носење на оружје („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 25/72 и 18/76), републич-
киот секретар за внатрешни работи донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ДОЗВОЛАТА 
ЗА ОРУЖЈЕ, ЕВИДЕНЦИИТЕ ЗА ОРУЖЈЕТО И 

МУНИЦИЈАТА И СМЕСТУВАЊЕТО И 
ЧУВАЊЕТО НА ОРУЖЈЕТО 

Член 1 
Во Правилникот за образецот на дозволата за 

оружје, евиденциите за оружјето и муницијата и 
сместувањето и чувањето на оружјето („Службен 
весник на СРМ" бр. 41/72), членот 2 се менува и 
гласи: 

„Дозволата за поседување и носење оружје и 
дозволата за поседување оружје на граѓаните им се 
издава на образец во големина 75 х 105 мм, кој е 
заштитен во обвивка од проѕирна материја (обра-
зец бр. 1 и 2). 

На опачината на обрасците од претходниот 
став е отпечатен текст како појаснение на одред-
бите од член 17 став 1, член 21 став 3 и член 30 
од Законот за набавување, поседување и носење 
оружје". 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Дозволата за поседување оружје на правни 

лица им се издава во форма и со податоци што се 
дадени во прилогот број 1". 

Член 3 
Во членот 4 зборовите наведени во заграда: 

„образец бр. 2", „образец бр. 3", „образец бр. 4", се 
заменуваат со зборовите: „образец бр. 3", образец 
бр. 4" и „образец бр. 5". 

Член 4 
Во членот 6 зборовите: „образец бр. 5", се за-

менуваат со зборовите: „образец бр. 6". 

Член 5 
Во членот 11 зборовите: „Обрасците бр. 1 до 5", 

се заменуваат со зборовите: „Обрасците бр. 1 до 6". 

Член 6 
Како прилог кон овој правилник е отпечатен 

образецот на дозволата за поседување оружје (нов 
образец бр. 2). 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

Бр. 05-7307/1 Републички секретар 
31 мај 1976 година за внатрешни работи, 

Скопје Мирко Буневски, е. р. 

Образец бр. 2 

(На предната страна) 

(назив на општинскиот орган за внатрешни работи) 
Рег. бр. 

ДОЗВОЛА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НА ОРУЖЈЕ 

роден на 
година во со живеалиште во 

ул. бр. 
и лична карта рег. бр. издадена од 

ИМА ПРАВО ДА ПОСЕДУВА ОРУЖЈЕ: 
вид марка калибар 
фабр. бр. 

Датум Потпис на овластеното лице 
(М. П.) 

(На опачината) 

Врз основа на оваа дозвола оружјето може да 
се поседува, но не може да се носи и употребува. 
Лицето кое ќе го носи или употребува оружјето 
за кое има дозвола за поседување прави прекршок 
поради кој што покрај казната ќе му се изрече 
и заштитна мерка одземање на оружјето. 

Сопственикот на оружјето е должен оружјето 
безбедно да го чува и особено да внимава оруж-
јето да не биде достапно на малолетници. 

Сопственикот на оружјето што ќе го промени 
своето живеалиште е должен во рок од 15 дена 
од доаѓањето во местото на новото живеалиште да 
го пријави оружјето на општинскиот орган за 
внатрешни работи. 

225. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста на Одлуката за проширување дејноста 
на заедничките служби при Работната организаци-
ја за промет на големо и мало извоз-увоз „Југо-
промет" Струмица со извоз-увоз во малограничниот 
промет со НР Бугарија и Грција и транзит на сто-
ка од дејноста на работната организација, донесена 
на 20 декември 1975 година, по одржаната јавна 
расправа на 24 март 1976 година донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за проширување 

дејноста на заедничките служби при Работната ор-
ганизација за промет на големо и мало извоз-увоз 
„Југопромет" Струмица со извоз-увоз во малогра-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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ничниот промет со НР Бугарија и Грција и тран-
зит од дејноста на работната организација, доне-
сена од работната заедница на заедничките служ-
би на 20 декември 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во работната организација „Југо-
прбмет" во Струмица на начин утврден во ста-
тутот за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Работната заедница на Основната организа-
ција на здружениот труд „Извоз-увоз", во состав 
на работната организација „Југопромет" во Стру-
мица, му поднесе на Уставниот суд на Македони-
ја предлог за оценување уставноста и законитоста 
на актот означен во точката 1 од оваа одлука. Со 
оспорената одлука, според наводите во предлогот, 
собирот на работните луѓе одлучил да се прошири 
дејноста на заедничките служби и со увоз-извоз во 
малограничниот промет со НР Бугарија и Грција и 
транзит на стоки од дејноста на работната орга-
низација. Врз основа на оваа одлука Окружниот 
стопански суд во Штип извршил регистрирање на 
проширената дејност на „Југопромет" и регистри-
рање на заедничките служби со сектор увоз-извоз. 

Подносителот на предлогот смета дека одлука-
та на работната заедница на заедничките служби 
е противуставна и незаконита затоа што заеднич-
ките служби на претпријатието се овластуваат да 
вршат стопанска дејност и да имаат посебен сек-
тор што ќе се бави со извоз и увоз во малогра-
ничниот промет, што било спротивно на членот 31 
од Уставот на СР Македонија. 

Во предлогот исто така се наведува дека по до-
несувањето на оспорената одлука биле донесени 
повеќе поединечни акти и преземени дејствија со 
кои се повредуваат самоуправните права на работ-
ниците во основната организација на здружениот 
труд. 

Во одговорот на работната организација „Југо-
промет" во Струмица се укажува дека за проши-
рување на дејноста на заедничките служби гласа-
ле 808 работници, а против се изјасниле само осум-
те работници вработени во Основната организација 
на здружениот труд извоз-увоз. Потоа се изнесува 
историјатот на настанувањето на „Југопромет", т. 
е. дека оваа работна организација е резултат на 
интеграцијата на сите трговски организации од 
Струмица извршена во декември 1974 година. Во 
интегрираната организација биле образувани се-
дум основни организации на здружениот труд спе-
цијализирани по дејности, како и заедничките 
служби. Меѓутоа во текот на 1975 година се ука-
жала потреба за ново престројување на работна-
та организација во смисла на Уставот. Анализата 
за престројувањето била прифатена од сите струк-
тури во работната организација и во општината, 
а била усвоена и од собирите на работните луѓе во 
сите основни организации на здружениот труд. Но, 
Основната организација на здружениот труд „Из-
воз-увоз", која работела по посебни овластувања 
на работната организација за вршење на мал огра-
ничен промет, ова овластување и било одземено и 
тоа е пренесено на заедничките служби без право 
да формираат фондови, а во понатамошното ра-
ботење да претставуваат сервис на сите основни 
организации на здружениот труд во состав на ра-
ботната организација. Според мислењето во одго-
ворот ваквата поставеност на дејноста извоз-увоз 
било оправдано затоа што вршењето на овој вид 
промет е право на работната организација, т. е. 
на 808 вработени а не право на 8 вработени во 
Основната организација на здружениот труд „Из-
воз-увоз". Ова право, се тврди во предлогот, преку 
распределбата на доходот треба да го користат си-
те вработени,) бидејќи таа дејност е високодоходна. 
Во прилог на ова се наведува уште и тоа дека 
работата во врска со малограничниот промет се 
врши преку доделување на девизни квоти од Сто-
панската комора на Македонија при што како ме-
рило се зема остварениот промет во малопродаж-
бата од страна на основните организации на здру-

жениот труд во состав на работната организација, 
а со цел да се изврши дополнување на асортима-
нот на основните организации на здружениот труд. 

4. Врз основа на писмените прилози кон пред-
логот и одговорот, како и доказите поднесени на 
јавната расправа Судот утврди дека во состав на 
работната организација „Југопромет" во Струмица, 
биле организирани седум основни организации на 
здружениот труд и тоа: за прехрана и колонијал 
со откуп на земјоделски производи; за градежни 
материјали; за железарија, бела техника и акусти-
ка; за намештај; за извоз-увоз и за отпадоци и 
фелерична стока. Согласно членот 21 од самоуп-
равната спогодба за здружување склучена на 23 
декември 1974 година предмет на дејноста на Ос-
новната организација на здружениот труд „Извоз-
увоз" е извоз-увоз и малограничен промет со НР 
Бугарија и Грција и транзит со сите видови тргов-
ски стоки од дејностите на работната организација. 
Овој предмет на работење на Основната организа-
ција на здружениот труд „Извоз-увоз" бил запи-
шан и во регистарот што се води кај Окружниот 
стопански суд во Штип. 

Судот потоа утврди дека собирите на работните 
луѓе на означените основни организации на здру-
жениот труд, освен на Основната организација на 
здружениот труд „Извоз-увоз", во состав на работ-
ната организација „Југопромет" во Струмица, во 
времето од 15 до 18' декември 1975 година, донеле 
одлуки од постојните седум основни организации 
на здружениот труд да се организираат три основ-
ни организации на здружениот труд (за прехрана 
со колонијал и откуп на земјоделски производи; 
за текстил и галантерија и за градежни матери-
јали, железарија, намештај и отпадоци), а заед-
ничките служби да се прошират со сектор за из-
воз-увоз. Во одлуките на собирите на работните 
луѓе на шесте основни организации на здружениот 
труд посебно е определено Основната организа-
ција на здружениот труд „Извоз-увоз" да се при-
пои кон „заедничките служби за вршење на заед-
ничка функција и покривање на дел од трошоците 
на трите основни организации на здружениот 
труд". 

Врз основа на одлуките на собирите на ра-
ботните луѓе од шесте основни организации на 
здружениот труд работната заедница на заеднич-
ките служби на 20 декември 1975 година донела 
Одлука за проширување дејноста на заедничките 
служби при Работната организација за промет на 
големо и мало извоз-увоз „Југопромет" Струмица 
со извоз-увоз во малограничниот промет со НР 
Бугарија и Грција и транзит на стока од дејноста 
на работната организација. Со оваа одлука се про-
ширува дејноста на заедничките служби со извоз-
увоз во малограничниот промет со НР Бугарија и 
Грција и транзит на стока од дејноста на работна-
та организација. Проширувањето на дејноста на за-
едничките служби со извоз-увоз и малограничен 
промет со НР Бугарија и Грција и транзит на сто-
ки од дејноста на работната организација било за-
пишано и во судскиот регистар при Окружниот 
стопански суд во Штип. 

Судот понатаму утврди дека според ставот 1 
на член 31 од Уставот на СР Македонија работни-
ците што во организацијата на здружениот труд 
вршат административно-стручни, помошни и на 
нив слични работи од заеднички интерес за по-
веќе организации во нејзиниот состав и работни-
ците што вршат такви работи во земјоделска или 
друга задруга, како и работниците во организа-
ција на деловно здружување, банка и заедница на 
осигурување образуваат работна заедница. Работ-
ниците во таква работна заедница можат да се 
организираат како организации на здружениот 
труд под услови утврдени со закон. Според ставот 
2 на овој член од Уставот работниците што во ор-
ганизацијата на здружениот труд вршат други 
работи од заеднички интерес за повеќе организа-
ции во нејзиниот состав, како и работниците што 
вршат такви работи во земјоделска или друга зад-
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руга, образуваат работна заедница ако не постојат 
со Уставот утврдени услови да се организираат ка-
ко основна организација на здружениот труд. Ра-
ботниците во овие работни заедници, според ста-
вот 3 на овој член од Уставот, имаат право на 
средства за лична и заедничка потрошувачка во 
согласност со начелото за распределба според тру-
дот и со основите и мерилата што важат во орга-
низациите на здружениот труд, како и други са-
моуправни права на работниците во организациите 
на здружениот труд, во согласност со природата на 
работите што ги вршат и со заедничките интереси 
заради кои се образувани овие работни заедни-
ци, а меѓусебните права, обврски и одговорности 
на работниците во овие работни заедници и корис-
ниците на нивните услуги се уредуваат со самоуп-
равна спогодба (став 4 на член 31 од Уставот). 

Од друга страна, според ставот 2 на член 16 од 
Уставот на СР Македонија, основната организација 
на здружениот труд е основен облик на здруже-
ниот труд во кој работниците непосредно и рам-
ноправно ги остваруваат своите општествено-еко-
номски и други самоуправни права и одлучуваат 
за други прашања од својата општествено-економ-
ска положба. Согласно со тоа, за сиот доход како 
резултат од заедничкиот труд на работниците во 
основната организација на здружениот труд и на 
вкупниот општествен труд, остварен во различните 
облици на здружувањето на трудот и на средст-
вата, одлучуваат работниците во основните орга-
низации на здружениот труд во согласност со свои-
те уставни права и одговорности спрема другите 
работници во здружениот труд и спрема општест-
вената заедница во целина (став 1 на член 19 од 
Уставот на СР Македонија). 

Уставниот суд на Македонија, врз основа на 
утврдената фактичка состојба на работите, смета 
дека на работната заедница на заедничките служ-
би на работната организација „„Југопромет", спро-
тивно на позицијата на работната заедница и на 
основната организација на здружениот труд утвр-
дена со Уставот, и е пренесено вршење стопанска 
дејност на извоз-увоз во малограничниот промет 
за чие вршење веќе била организирана посебна 
основна организација на здружениот труд. На тој 
начин, според мислењето на Судот, се создава ос-
нова во работната заедница на заедничките служ-
би, со вршењето на дејноста извоз-увоз во мало-
граничниот промет, да се остварува доход надвор 
од рамките на основната организација на здру-
жениот труд. Со тоа се изместува и местото и уло-
гата што според Уставот ја има работната заедница 
на заедничките служби, односно позицијата на ос-
новната организација на здружениот труд. Со ос-
порената одлука практично се врши централизаци-
ја на доходот што се остварува од вршењето на 
дејноста извоз-увоз без можност основните органи-
зации на здружениот труд да влијаат на неговото 
остварување и распоредување. При тоа, место од 
доходот што го остваруваат основните организации 
на здружениот труд да се обезбедуваат средства за 
вршење работата од страна на работната заедница 
на заеднички служби (став 3 на член 31 од Уста-
вот), согласно одлуките на основните организации 
на здружениот труд врз основа на кои е донесена 
и оспорената одлука, од доходот на работната заед-
ница односно од доходот на работната организа-
ција, која во случајов всушност стои зад работ-
ната заедница на заедничките служби, треба да се 
покрива дел од трошоците на основните организа-
ции на здружениот труд. Тоа практично значи де-
ка распоредувањето на доходот го врши работната 
организација. Затоа Судот смета дека со оспоре-
ната одлука на работната заедница се повредуваат 
уставните одредби што се однесуваат на создава-
њето и располагањето на доходот, на положбата 
на основната организација на здружениот труд и 
на работната заедница. 

Според мислењето на Судот основните органи-
зации на здружениот труд можат на работната за-
едница за вршење заеднички работи да и го пре-
несат вршењето на определени работи во врска со 

остварувањето на функцијата извоз-увоз и за тоа 
на работната заедница да и обезбедуваат определе-
ни средства, а не и непосредното вршење на про-
метот т. е. на извозот и увозот, како што е тоа 
сторено во случајов. Ова затоа што според Уставот 
основната организација на здружениот труд е ос-
новен облик на здружување на трудот на работ-
ниците со средствата во општествена сопственост 
во кој работниците ги остваруваат своите со устав 
утврдени општествено-економски права* во прв ред 
создавање и располагање со доходот, поради што 
пренесувањето на доходот од основната организа-
ција врз работната заедница е спротивно на Ус-
тавот. 

При одлучувањето Судот ги ценеше наводите 
на претставниците на работната организација „Ју-
гопромет" во Струмица дека секторот за извоз-
увоз во рамките на заедничките служби всушност 
ќе биде сервис на основните организации на здру-
жениот труд што ќе работи во име и за сметка на 
основните организации на здружениот труд, но ут-
врди дека овие наводи се неосновани, затоа што 
од самата одлука и од материјалите кои претхо-
дела ка нејзиното донесување, тоа не произлегу-
ва. Напротив, од овие документи несомнено може-
л е да се утврди дека дејноста извоз-увоз во ма-
лограничниот промет се иззема од постојната ос-
новна организација на здружениот труд, организи-
рана исклучиво за вршење на извоз-увоз и неј-
зиното вршење во целост се пренесува на секторот 
за извоз-увоз односно на работната заедница на 
заедничките служби, заради создавање доход на 
ниво на работна организација, со што всушност на 
работната организација и се обезбедуваат опреде-
лени позиции што таа ги имаше пред донесува-
њето на новиот Устав. 

Судот исто така го ценеше наводот дека оспо-
рената одлука е донесена од огромно мнозинство 
на работници во работната организација т. е. дека 
од вкупниот број вработени во оваа работна орга-
низација 808 од нив се изјасниле за тоа дејноста 
извоз-увоз да се врши на начин утврден со оспо-
рената одлука, а дека само 8 се изјасниле против. 
Во врска со ова Судот застана на мислење дека 
мнозинството со кое е донесена одлуката може да 
биде битен елемент захполноважноста на одлуката 
само под услов ако таквата одлука и по својата 
содржина е во согласност со Уставот и законот. 
Освен тоа Судот исто така смета дека не е сог-
ласно со Уставот за судбината на една основна ор-
ганизација да одлучуваат други основни организа-
ции на здружениот труд. 

При донесувањето на својата одлука Судот ги 
ценеше и наводите дека постојната основна орга-
низација на здружениот труд за извоз-увоз во 
малограничниот промет не ги исполнува пропиша-
ните услови за вршење на надворешно-трговски 
промет, но утврди дека тие не се од значење за 
оценувањето уставноста и законитоста на оспоре-
ната одлука, затоа што според постојните прописи 
за вршење на надворешно-трговски промет ако ор-
ганизацијата на здружениот труд по запишување-
то во регистарот престанала да ги исполнува ус-
ловите во поглед на одреден минимум на средства 
и стручни кадри губи право на вршење надвореш-
ио-трговски промет според определена постапка. 
Согласно со тоа, ако постојната основна органи-
зација на здружениот труд за извоз-увоз повеќе 
не ги исполнува пропишаните услови може да се 
покрене постапка за губење на тоа право, но ова 
прашање не може да биде предмет на овој спор. 

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

У. бр. 10/76 
24 март 1976 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд 
на Македонија, 

д-р Асен Групче, е. р. 
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ОШТИМ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

198. 
Врз основа на член 40 од Статутот на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 29 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА 
РАБОТНИТЕ МЕСТА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА 
НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕС-
НА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА 

НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува организацијата на 

Стручната служба на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата (во понатамошниот текст: Стручна служба), 
работните места, бројот на извршителите, условите 
потребни за секое работно место (школска подго-
товка, работно искуство и др.) и работите што ги 
извршува Стручната служба. 

Описот на основните работи на поодделните 
работни места претставува составен дел на оваа 
одлука. 

I. ДЕЛОКРУГ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТРУЧНАТА 
СЛУЖБА 

Член 2 
Стручната служба ги врши стручните, финан-

сиските и административните работи во врска со 
спроведувањето на општествената заштита на де-
цата од надлежност на Републичката самоуправна 
интересна заедница за општествена заштита на де-
цата. 

Член 3 
Секретарот на Републичката заедница е ин-

дивидуален работоводен орган на Стручната служ-
ба. 

Секретарот на Републичката заедница ја орга-
низира, насочува и усогласува работата на Струч-
ната служба, се грижи за законитоста, ефикаснос-
та и економичноста во работењето на Стручната 
служба и ги врши работите определени со закон 
и Статутот на Заедницата. 

Член 4 
Стручната служба за вршење на работите од 

својот делокруг се организира во: 
— Одделение за додаток на деца и општи ра-

боти 
— Одделение за финансирање план и анализа 
— Група за непосредна детска заштита 

Член 5 
Стручната служба преку организационите еди-

ници ги врши следните задачи: 

1. Работи од аналитичко-студиозен карактер 

— следење и анализирање на проблематиката 
на одделните облици на општествената заштита на 
децата; 

— предлагање мерки за усовршување и унап-
редување на одделните облици на општествената 
заштита на децата — додатокот на деца, днев-
ниот престој на децата, општествената исхрана на 
децата, одморот и рекреацијата и ел.; 

— изготвување на програми и планови (тро-
месечни, шестомесечни, годишни, среднорочни и 

долгорочни) за развој на општествената заштита 
на децата; 

— изготвување на стандарди и нормативи за 
минималните услови за изградба, адаптација и оп-
рема на установите за општествена заштита на де-
цата; 

— следење и анализирање на состојбата во од-
нос на остварувањето на правата од областа на оп-
штествената заштита на децата вклучувајќи ги и 
правата на децата на нашите работници привре-
мено вработени во странство; 

— следење и анализирање на состојбата во об-
ласта на имотно-правните односи што се однесу-
ваат на: реализацијата на приходите и подмиру-
вање на обврските; 

— изготвување на предлог финансиски пла-
нови и предлагање и преземање соодветни мерки 
за реализација на прописите од областа на финан-
сирањето на општествената заштита на децата и 
на Републичката заедница и др; 

— следење на постојната организациона пос-
тавеност на стручните служби на општинските са-
моуправни интересни заедници за општествена 
заштита на децата, предлагање и преземање соод-
ветни мерки за нивното унапредување и усовршу-
вање. 

2. Работи од нормативно-студиозен карактер 

— Следење и анализирање на состојбата од об-
ласта на детската заштита регулирана со постој-
ните позитивни прописи; 

— Покренување иницијатива за систематско 
решавање на одделни прашања; 

— Следење и анализирање на проблематиката 
во однос на имотно-правните односи регулирани 
со позитивните прописи; 

— Правно обликување на одделните општи и 
управни акти на Собранието на Републичката за-
едница и неговите органи; 

— Изготвување управно-стручни упатства за 
применување на одделните законски одредби од 
областа на општествената заштита на децата и др. 

3. Работи од управен карактер 

— Вршење управен надзор над работата на ор-
ганите кои одлучуваат во прв степен во однос на 
остварувањето правото на додаток на деца со ре-
визија на првостепените решенија; 

— Водење второстепена постапка во врска со 
остварувањето право на додаток на деца; 

— Вршење определени работи (изготвување од-
говори на тужби) во постапката на управните спо-
рови пред надлежниот суд; 

— Преземање мерки за конкретна реализација 
р±а прописите од областа на финансирањето на Ре-
публичката заедница, наплатување на придонеси, 
покренување постапка пред надлежниот суд за 
враќање на незаконски исплатени парични сред-
ства и ел. 

4. Работи од документациски карактер — 
евиденција — статистика 

— Водење на книговодствена евиденција спо-
ред позитивните прописи за финансиско-матери-
јалното работење; 

— Водење на канцелариска евиденција според 
прописите од канцелариското работење; 

— Водење посебна евиденција за вработените 
според прописите содржани во работното и соци-
јалното законодавство; 

— Водење и обработка на статистички подато-
ци од областа на општествената заштита на де-
цата; 
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— изготвување месечни, полугодишни, троме-
сечни и годишни прегледи и извештаи за корисни-
ците на додаток на деца според пропишаните об-
лици. 

Организациона единица 
— работно место — 

1. Секретар 
2. Технички секретар 

Број на 
изврши-
тели 

II. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА СТРУЧНАТА СЛУЖ-
БА НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 6 
За извршување на работите во Стручната 

служба на Заедницата се утврдува следнава орга-
низација и систематизација на работните места: 

Услови за работно место 

школска 
подготовка 

Висока 
Средна стручна подготовка 

работно 
искуство 

I. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА И ОПШТИ РАБОТИ 

1. Началник 1 
2. Референт за нормативна дејност 1 
3. Референт за жалби и управни спо-

рови 1 
4. Референт за ревизија 4 

5. Референт за самоуправни и персо-
нални прашања ^ 1 

6. Архивар — домаќин 1 
7. Дактилограф 2 

8. Возач на патничко возило 1 
9. Курир-умножувач на материјали 1 

10. Чистачка 1 

Правен факултет 5 
Правен факултет 4 

Правен факултет 4 
Виша стручна подг. управно-правна на-
сока 3 
Виша стручна подг. управно-правна на-
сока 3 
Средна струи. подг. економско училиште 2 
Средна стручна подг. за одредено зани-
мање дактилограф 2 
КВ — возач 2 
Непотп. стр. подг. — 
Непот. стр. подг. — 

II. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ПЛАН И АНАЛИЗА 

Началник 
Референт за план и анализа 
Референт по регрес и странско оси-
гурување 
Референт за финансиска оператива 
Сметководител-синтетика и аналити-

ка за Заедницата и Стручната служба 
6. Благајник-сметководител за надо-

месток на штета 
Сметководител-аналитичар по надо-
месток на штета 
Сметководител за акредитиви 
Сметководител-приватен сектор 
Статистичар 

7. 

8. 
9. 

10. 

Економски факултет 5 
Економски факултет 4 

Правен факултет 4 
Виша стручна подг. книговод. насока 3 

Средна струч. подг. економско училиште 2 
Средна стручна подг. економско учи-
лиште 2 
Средна струч. подг. економско училиште 2 
Средна струч. подг. економско училиште 2 
Средна струч. подг. економско училиште 2 
Средна струч. подг. економско училиште 2 

III. ГРУПА ЗА НЕПОСРЕДНА ДЕТСКА ЗАШТИТА 

1. Советник за непосредна детска заш-
тита-раководител на група 1 Филозофски факултет — педагог— 5 

2. Референт по непосредна детска заш-
тита 1 Филозофски факултет 4 

Член 7 
Како раководни работни места во смисла на 

оваа одлука се сметаат: 
— Секретар на Републичката заедница 
— Началник на одделение 
— Советник за непосредна детска заштита 

Член 8 
За прием на работа на одредено работно место, 

работникот мора да ги исполнува општите и по-
себните услови за работа на тоа работно место 
утврдени со оваа одлука. 

Член 9 
Во стручната служба може да се прими на ра-

бота на одредено работно место работник со по-
мало работно искуство, по завршувањето на прип-
равничкиот стаж доколку бил приправник во 
Стручната служба. 

Член 10 
Работниците на раководни работни места освен 

секретарот ги именува Извршниот Одбор на За-
едницата врз основа на јавен конкурс по предлог 
на конкурсна комисија. 

Конкурсната комисија од претходниот став се 
состои од пет члена кои ги именува Извршниот 
одбор и тоа: три члена од редот на своите чле-
нови и два члена делегирани од Стручната служ-
ба на Заедницата. 

Член 11 
Работниците на раководни работни места се 

именуваат за време од 4 години, а исто лице може 
повеќе пати да биде именувано на исто работно 
место. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 12 
Реизбор на работниците на раководните ра- ' 

ботни места ќе се изврши по истекот на времето 
за кое се избрани со Привремената одлука за сис-
тематизацијата на работните места во Стручната 
служба на Републичката заедница. 

Член 13 
Работните места утврдени со оваа одлука, се 

пополнуваат во организационите единици со рас-
поредување на работниците кои имаат својство на 
работник во здружениот труд во Стручната служба 
на Заедницата, без објавување на оглас. 

Распоредувањето на работниците на работните 
места ќе се изврши од првиот ден на наредниот 
месец по влегувањето во сила на оваа одлука. 

Член 14 
Работниците затекнати на работни места за кои 

по оваа систематизација е предвидена друга на-
сока на стручна подготовка од онаа што ја имаат 
работниците, повторно се распоредуваат на истите 
работни места, доколку според оваа одлука не е 
предвидено работно место со насока на стручна 
подготовка што ја имаат. 

Член 15 
Со влегувањето во сила на оваа одлука, прес-

танува да важи Привремената одлука за система-
тизацијата на работните места во Стручната служ-
ба на Републичката заедница. 

Член 16 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СР Македонија". 

Бр. 307/8 
29 април 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, е. р. 

199. 
Врз основа на член 65 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" број 5/74 )и член 14 од Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата, Собранието на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата на седницата одр-
жана на ден 29 април 1976 година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАМЕНСКИ НЕПОВРАТНИ 
СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА НА УСТАНОВИ ЗА 
ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИ-

ЛИШНА ВОЗРАСТ 

I 
Од издвоените средства за учество на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата во развојот на не-
посредната детска заштита, на општинските са-
моуправни интересни заедници за општествена за-
штита на децата се доделуваат наменски непо-
вратни средства за изградба на установи за дне-
вен престој на децата од предучилишна возраст 
во височина од 60°/о од пресметковната вредност 
на следниве објекти: 

1. Комбинирана детска установа „Топаанско 
Поле" Скопје 

2. Комбинирана детска установа „Ѓорче Пет-
ров" Скопје 

3. Комбинирана детска установа — Куманово 
4. Комбинирана детска установа е. Негорци 

Гевгелија 
5. Комбинирана детска установа — Кочани 

6. Комбинирана детска установа — Струмица 

7. Комбинирана детска установа — втор дел 
Неготино 

8. Комбинирана детска установа — втор дел Т. 
Велес 

9. Комбинирана детска установа — втор дел 
Кр. Паланка. 

II 
Пресметката за вредноста на објектите според 

која е утврдено учеството на Републичката заед-
ница е составен дел на оваа одлука. 

Ш 
За користењето на средствата од точка I на 

оваа одлука ќе се склучи посебна спогодба со оп-
штинските самоуправни интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата со која подетално ќе 
биде утврден начинот на користењето на овие сред-
ства. 

IV 
Оваа одлука ќе се реализира според приливот 

на средствата во Републичката заедница и после 
прибирање на потребните докази дека општински-
те заедници на кои се доделени овие средства го 
имаат обезбедено остатокот на потребните инве-
стициони средства за овие инвестициони објекти. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 307/4 
29 април 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, е. р. 

200. 
Врз основа на член 65 од Законот за опре-

делени облици на општествена заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" број 5/74) и член 14 од Статутот на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата на седницата одр-
жана на ден 29 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАМЕНСКИ НЕПОВРАТНИ 
ИНВЕСТИЦИОНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА, ДО-
ГРАДБА, АДАПТАЦИЈА, ОПРЕМУВАЊЕ И ДО-

ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ОДМОР И 
РЕКРЕАЦИЈА 

I 
Од издвоените средства за учество на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата во развојот на не-
посредната детска заштита на Општинските са-
моуправни интересни заедници за општествена за-
штита на децата се доделуваат наменски неповрат-
ни средства за изградба, доградба, адаптација, опре-
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мување и доопремување на објектите за одмор и 
рекреација во износ од 

. Дин. 6.800.000,00-
Ссо букви: шестмилионииосумстотиниилјадидинари) 

II 
Составен дел на оваа одлука претставува спи-

сокот на општинските самоуправни интересни за-
едници за општествена заштита на децата на кои 
се преотстапуваат средствата од точката I на оваа 
одлука со колона за точниот назив на објектот за 
одмор и рекреација на децата. 

III 
За користењето на средствата од точка I на 

оваа одлука ќе се склучи посебна спогодба со 
општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата со која подетално 
ќе биде утврден начинот на користењето на овие 
средства. 

IV 
Оваа одлука ќе се реализира според приливот 

на средствата во Републичката заедница. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 307/2 
29 април 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, е. р. 

201. 
Врз основа на член 65 од Законот за определе-

ни облици на општествената заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште -
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општест-
вена заштита на децата, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општест-
вена заштита на децата на седницата одржана на 
ден 29 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАМЕНСКИ НЕПОВРАТНИ 
ИНВЕСТИЦИОНИ СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМУВАЊЕ 

НА УЧИЛИШНИ КУЈНИ 

I 
Од издвоените средства за учество на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата во развојот на непо-
средната детска заштита на општинските самоу-
правни интересни заедници за општествена за-
штита на децата се доделуваат наменски непо-
вратни средства за опремување на училишни кујни 
во износ од 

Дин. 1.558.063,25 
(со букви: еденмилионпетстопедесетиосумил јадни 
шеесетитридинари и 25/100) 

II 
Составен дел на оваа одлука претставува спи-

сокот на општинските самоуправни интересни за-
едници за општествена заштита на децата на кои 
се доделуваат средствата од точката I на оваа од-
лука со колона за точниот назив на основните 
училишта при кои се отвораат училишните кујни. 

Ш 
За користењето на средствата од точка I на 

оваа одлука ќе се склучи посебна спогодба со 
општинската самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата со која подетално 
ќе биде утврден начинот на користењето на овие 
средства. 

IV 
Оваа одлука ќе се реализира според приливот 

на средствата во Републичката заедница. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето а ќе се објави во „Службен весник на 
СРИ". 

Бр. 307/1 Претседател, 
29 април 1976 година Олга Шопова, е. р. 

Скопје 

202. 
Врз основа на член 65 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата а 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/75) и член 14 од Статутот на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата на седницата одржана на 
ден 29 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАМЕНСКИ НЕПОВРАТНИ 
СРЕДСТВА ЗА АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ 

НА ПИОНЕРСКИ ДОМОВИ 

I 
Од издвоените средства за учество на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата во развојот на непо-
средната детска заштита, на Општинската самоу-
правна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата Титов Велес и се доделуваат намен-
ски неповратни средства за адаптација и опрему-
вање на Пионерскиот дом во Т. Велес во износ од 

Дин. 2.000.000,00 (двамилиони динари) 

II 
За користењето на средствата од точката I на 

оваа одлука ќе се склучи посебна спогодба со 
општинската заедница со која подетално ќе биде 
утврден начинот на користењето на овие сред-
ства. 

Ш 
Оваа одлука ќе се реализира според приливот 

на средства во Републичката заедница. 

IV 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето а ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

Бр. 307/6 
29 април 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, е. р. 

203. 
Врз основа на член 65 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата, Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата на седницата одр-
жана на ден 29 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАМЕНСКИ НЕПОВРАТНИ 
СРЕДСТВА ЗА ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗАБАВИШТА 

I 
Од издвоените средства за учество на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за опште-

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 
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ствена заштита на децата во развојот на непо-
средната детска заштита на општинските самоу-
правни интересни заедници за општествена зашти-
та на децата се доделуваат наменски неповратни 
средства за опремување на забавишта во износ од 

Дин. 722.578,30 
(со букви: седумстотинидваесетидвеилјадипетстоти-
ниседумдесетиосум и 30/100 динари) 

II 
Составен дел на оваа одлука претставува спи-

сокот на општинските самоуправни интересни за-
едници за општествена заштита на децата на кои 
се доделени средствата од точка I на оваа одлука, 
со графи за точниот назив на објектот и износот 
на средствата. 

Ш 
За користењето на средствата од точката I на 

оваа одлука ќе се склучи посебна спогодба со оп-
штинските самоуправни интересни заедници за оп-
штествена заштита на децата со која подетално ќе 
биде утврден начинот на користењето на овие сред-
ства. 

IV 
Оваа одлука ќе се реализира според приливот 

на средствата во Републичката заедница. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

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

Бр. 307/3 
29 април 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Олга Шопова, е, р. 

204. 
Врз основа на член 65 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" бр. 5/74) и член 14 од Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата на седницата одржана на 
ден 29 април 1976 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НАМЕНСКИ НЕПОВРАТНИ 
СРЕДСТВА ЗА АДАПТАЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ 

НА ИНТЕРНАТИ 

I 
Од издвоените средства за учество на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата во развојот на не-
посредната детска заштита, на општинските само-
управни интересни заедници за општествена за-
штита на децата се доделуваат наменски неповрат-
ни средства за адаптација и опремување на ин-
терната во износ од 

Дин. 370.000,00 (тристаседумдесетилјади динари) 

II 
Составен дел на оваа одлука претставува спи-

сокот на општинските самоуправни интересни за-
едници за општествена заштита на децата на кои 
се доделени средства од точката I на оваа одлука 
со графи за точниот назив на објектот и износот 
на средствата. 

III 
За користењето на средствата од точката I на 

оваа одлука ќе се склучи посебна спогодба со 
општинските самоуправни интересни заедници за 
општествена заштита на децата со која подетално 
ќе биде утврден начинот на користењето на овие 
средства. 

IV 
Оваа одлука ќе се реализира според приливот 

на средства и откако општинските заедници на кои 
се доделени средствата од точка I на оваа одлука 
ќе дадат доказ за обезбеден остаток од потребните 
инвестициони средства за овие инвестициони об-
јекти. 

V 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 307/5 
29 април 1976 година Претседател, 

Скопје Олга Шопова, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

205. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За-

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување и чл. 21, 
ст. 1, точ. 1 од Самоуправната спогодба за основање 
Самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување на град Скопје, Со-
бранието на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, на заеднич-
ка седница на сите собори на делегатите одржана 
на 26 февруари 1976 година, донесе 

С Т А Т У Т 
НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

I 
О С Н О В Н И О Д Р Е Д Б И 

Член 1 
Заедницата на здравството и здравственото оси-

гурување на град Скопје (во понатамошен текст: 
Заедница) е самоуправна интересна заедница во 
областа на здравството и здравственото осигуру-
вање основана од работниците во основните орга-
низации на здружениот труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници, работните луѓе во ра-
ботните заедници во државните органи, општестве-
но-политичките организации и во другите работни 
заедници што не се организирани како организации 
на здружениот труд, работниците вработени од 
други лица, работните луѓе кои вршат занаетчиска, 
угостителска и друга самостојна дејност, корисни-
ците на пензии (во понатамошен текст: работни-
ци), од работните луѓе кои вршат земјоделска деј-
ност со средства за работа над кои постои право на 
сопственост (во понатамошен текст: земјоделци) 
и од работниците во организациите на здружениот 
труд што вршат здравствена дејност, од подрач-
јето на Општината на град Скопје. 

Заедницата е основана за подрачјето на Оп-
штината на град Скопје. 

Седиштето на Заедницата е во Скопје. 
Член 2 

Заедницата е правно лице со права, обврски 
и одговорности што ги има врз основа на уставот, 
законот, Самоуправната спогодба за основање на 
Заедницата и овој Статут. 

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

текстот: „Заедница на здравството и здравственото 
осигурување на град Скопје", а во средината хо-
ризонтално „Скопје". 

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

Член 4 
Дејноста на Заедницата е од посебен опште-

ствен интерес. 
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Заедницата ја врши својата дејност во соглас-
ност со закон, Самоуправната спогодба за основање 
на заедницата, овој статут и други прописи. 

Член 5 
Во Заедницата, работниците и земјоделците кои 

во областа на здравството и здравственото осигу-
рување остваруваат свои лични и заеднички по-
треби и интереси врз начелата на взаемност и со-
лидарност (корисници на услуги) и работниците во 
организациите на здружениот труд што вршат 
здравствена дејност (даватели на услуги), здружу-
ваат труд и средства, остваруваат слободна раз-
мена на трудот и рамноправно и . заеднички одлу-
чуваат по прашањата од заеднички интерес. 

Член 6 
Во Заедницата корисниците на услугите здру-

жуваат средства заради обезбедување остварување 
на правата од здравствената заштита и другите 
права од здравственото осигурување, утврдени со 
закон, Самоуправната спогодба за основање на За-
едницата и овој статут, за себе и за членовите на 
своите семејства. 

Средствата за остварувањето на правата од 
здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување се обезбедуваат со придонеси 
од обврзниците на придонесите определени со за-
кон, со учество на општествено-политичките заед-
ници и со други приходи. 

Член 7 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување се оствару-
ваат на товар средствата на Заедницата во соглас-
ност со закон, овој статут и другите самоуправни 
општи акти на Заедницата. 

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

Член 8 
Во Заедницата определени права од здравстве-

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

Член 9 
Корисниците на услугите и давателите на ус-

лугите како основачи на Заедницата управуваат 
со работите на Заедницата преку делегациите и де-
легатите што ги избираат во органите на упра-
вувањето на Заедницата. 

Член 10 
Во вршењето на својата дејност, Заедницата 

соработува со другите самоуправни интересни за-
едници, со општествено-политичките заедници и ор-
ганизации и другите самоуправни организации и 
заедници. 

И 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ДРУГИ ПРАВА ОД 

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 11 

Во Заедницата, лицата што врз основа на закон 
се задолжително здравствено осигурени (осигурени 
лица) ги остваруваат правата од здравствената за-
штита и другите права од здравственото осигуру-
вање утврдени со закон, Самоуправната спогодба за 
основање на Заедницата и овој Статут. 

Здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување се обезбедуваат во За-
едницата на начин и под услови утврдени со закон, 
Самоуправната спогодба за основање на Заедница-
та, овој Статут и другите општи акти на Заед-
ницата. 

I. ОСИГУРЕНИ ЛИЦА ВО ЗАЕДНИЦАТА 

1. Лица осигурени како работници 

Член 12 
Во Заедницата како работници здравствено се 

осигурени: 
1. Лицата вработени со полно работно време на 

подрачјето на Заедницата како и југословенските 
државјани вработени во странство, ка ј југосло-
венските организации или во домаќинствата на 
тие осигуреници, ако седиштето на тие организа-
ции се наоѓа на подрачјето на Заедницата. 

2. Југословенските државјани вработени во 
странство (кои пред вработувањето во странство 
имале место на живеење на подрачјето на Заед-
ницата, и тоа: 

а) ка ј меѓународни или други организации1 по 
основ на меѓународен договор, ако со закон или 
според меѓународната спогодба не се задолжително 
здравствено осигурени; 

б) кај странски работодавачи — ако се вра-
ботени 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 здравственото осигурување; 

в) ка ј странски работодавачи — ако се врабо-
тени без посредување на надлежниот орган за вра-
ботување или без претходно регулирање на сво-
ето осигурување, ако за тоа време не се задолжи-
телно здравствено осигурени ка ј странскиот носи-
тел на здравственото осигурување. Осигурувањето 
се засновува од денот на поднесувањето на при-
јава за осигурување, но најдоцна од денот на вра-
ботувањето во странство. 

3. Делегатите во собранијата на општествено-
политичките заедници и на нивните органи, избра-
ните лица во општествените, здружените и самоу-
правните организации, коморите, здруженијата и 
ел. ако за вршењето на функцијата примаат посто-
јан месечен надоместок. 

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

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

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

7. Учениците * во средни училишта за одделни 
струки за кои покрај училишната се изведува и 
практична настава во организацијата на здруже-
ниот труд, училиштето или кај приватниот рабо-
тодавач. 

8. Лицата што се привремено безработни (точка 
1—4 од овој став), додека редовно се пријавуваат 
кај надлежната самоуправна интересна заедница 
за вработување, ако во таа Заедница се пријавиле 
во рок од 30 дена: 

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

б) по отслужување на воениот рок во Југосло-
венската народна армија или по престанок на не-
способноста поради болест заради која се отпуш-
тени од воената служба; 

в) по отпуштањето од казнено-поправна уста-
нова, односно завод, ако е применета мерка за без-
бедност со упатување во завод поради чување и 
лекување; 
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г) од денот на престанокот на доброволната 
практика (волонтери). 

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

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

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

10. Иселените повратници што се населиле 
на подрачјето на Заедницата додека редовно се 
пријавуваат кај надлежната самоуправна интерес-
на заедница за вработување, ако во таа заедница се 
пријавиле во рок од 30 дена од денот на враќа-
њето во Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија. 

11. Лицата од ст. 1 точка 1—4 и точката 7 од 
овој член, по престанокот на вработувањето од-
носно другата дејност по основа на која се осигу-
рени, и тоа: 

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

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

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

Член 13 
Како работници во смисла на чл. 12 ст. 1 од 

овој Статут се осигурени и лицата што се врабо-
тени со најмалку половина од полното работно вре-
ме, лицата вработени во две или повеќе организа-
ции на здружен труд со вкупно работно време од 
најмалку половина од полното работно време како 
и лицата вработени како инвалиди кои со пре-
останатата работно способност работат онолку вре-
ме колку одговара на нивната работна способност. 

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

ње или постдипломски студии, кои поради тоа го 
прекинале вработувањето, ако за тоа време при-
маат стипендија. 

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

Член 15 
Странските државјани на работа на подрачје-

то на Заедницата ка ј југословенски организации, 
односно кај приватни работодавачи или по осно-
ва на меѓународна спогодба, се осигуруваат себе си 
и членовите на своето семејство на здравствено 
осигурување под исти услови како и работниците 
— југословенски државјани. 

2. Лица осигурени по основ на вршење на 
самостојна дејност 

Член 16 
Во Заедницата здравствено се осигурени лица-

та кои на подрачјето на Заедницата вршат само-
стојна дејност, ако таа дејност им е единствено и 
главно занимање и тоа: 

1. Самостојните занаетчии, самостојните угос-
тители и превозниците во јавниот патен сообра-
ќај, кои врз основа на закон вршат една од овие 
дејности и се запишани во со закон пропишан ре-
гистар, како и брачниот другар на умрен осигу-
реник што вршел самостојна дејност, кога врз ос-

нова на закон ќе продолжи со водење на зана-
етчискиот дуќан односно со вршење на јавен пре-
воз преку стручен работоводител. 

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

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

2. Писателите, ликовните уметници, уметниците 
на применетата уметност, сценските уметници, ком-
позиторите, признаените музички уметници — из-
ведувачи, филмските 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 организации 
се занимаваат со спорт. 

5. Продавачите на печат (колпортери). 
6. Носачите на багаж на железнички станици 

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

7. Други лица што вршат самостојни профе-
сионални дејности во согласност со прописите за 
вршење на самостојна дејност. 

Член 17 
Својство на осигуреник по одредбите на прет-

ходниот член се стекнува со: 
1. денот на уписот во со закон пропишаниот 

регистар на соодветната дејност; 
2. денот на запишувањето во именикот на ад-

вокатите; 
3. денот на стекнувањето на друго својство 

по основ на кое е осигурен според одредбите од 
претходниот член. 

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

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

дејност 

Член 18 
По овој статут осигурени се и членовите на 

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

Членовите на потесното семејство на осигуре-
ниците од чл. 12 ст. 1 точка 2 под а), б) и в) се 
задолжително здравствено осигурени додека пре-
стојуваат во СРМ, ако здравственото осигурува-
ње не им е обезбедено од странскиот носител на 
осигурувањето. 

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

Член 19 
Како членови на семејството на осигурениците 

— работници и осигурениците што вршат самостој-
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на професионална дејност се сметаат членовите 
на потесното семејство, брачниот другар и децата 
на осигуреникот родени во брак или вон брак, 
посвоени или деца земени на издржување, како 
и издржувани: татко, мајка, очув, маќеа, посвои-
тел, дедо, баба, татко и мајка на брачниот другар 
(родители на осигуреникот). 

Член 20 
Својството на осигурено лице — член на семеј-

ството на осигуреник се стекнува: 
— за брачниот другар — со денот на склучу-

вањето на бракот; 
— за децата родени во брак — со денот на ра-

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

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

њето; 
— за децата земени на издржување и издржу-

вани родители — со денот на исполнувањето на 
пропишаните услови. 

Член 21 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

новите на семејството од чл. 20 од овој статут ако: 
1. немаат сопствени приходи; 
2. ако имаат сопствени приходи од еден или по-

веќе извори, но кои заедно месечно не премину-
ваат 25,0/о од минималниот личен доход на подрач-
јето на град Скопје за претходната година. Како 
доход се смета само чистиот месечен доход по од-
бивање на данокот и другите давачки. 

а) брачен другар 

Член 22 
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 определе-
ни години на живот, ако во моментот на смртта на 
осигуреникот бил постар од 40 години (жена) од-
носно 55 години (маж). Ако брачниот другар е по-
млад од 40 години односно 55 години го продол-
жува осигурувањето додека е редовно пријавен ка ј 
надлежната самоуправна интересна заедница за 
вработување ако во таа заедница се пријавил во 
рок од 90 дена од денот на смртта на осигуре-
никот; 

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

б) Деца 

Член 23 
Децата на осигуреникот и децата кои осигуре-

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

Ако децата од став 1 на овој член го преки-
нале редовното школување поради болест, осигу-
рени се и за времетраењето на таквата болест, а 
ако го продолжат редовното школување се про-
должува осигурувањето и по истекот на опреде-
лените возрасни граници, но најдолго толку колку 
што трае 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, осигурени се и за сето време додека трае 
таквата неспособност. 

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

Децата кои осигуреникот ги зел на издржување 
(член 19) осигурени се, по правило, ако немаат 
родители. Децата кои имаат еден или двајца ро-
дители, осигурени -се како деца кои осигуреникот 
ги зел на издржување, ако родителите поради сво-
јата здравствена состојба и други околности не се 
способни за стопанисување, односно не се во состој-
ба да се грижат за децата и нивното издржување, 
а и децата и нивните родители немаат сопствени 
приходи доволни за издржување. 

в) Родители 

Член 24 
Родителите што осигуреникот ги издржува по-

ради тоа што немаат сопствени приходи доволни 
за издржување (чл. 19), осигурени се: 

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

2. ако се помлади, а не се способни за стопа-
нисување, 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 
правото на пензија на членовите на потесното се-
мејство е исцрпен износот на основата за опре-
делување на семејна пензија. 

4. Лица осигурени како земјоделци 

Член 25 
Како земјоделци во смисла на чл. 1 од овој 

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

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

Како домаќинство во смисла на претходниот 
став се смета заедницата на живеење, стопанисува-
ње и трошење на остварените приходи. 

Член 26 
Како членови на домаќинството од чл. 25 ст. 3 

од овој статут се сметаат лицата наведени во чл. 
19, 22, 23 и 24 од овој статут. 

5. Други осигурени лица 
Член 27 

Други осигурени лица во Заедницата се: 
1. Лицата кои учествуваат во младински ра-

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

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

3. Лицата кои се наоѓаат на предвој нинка обу-
ка — логорување; 

4. Лицата припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита, за вре-
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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 инвалиднини по прописите 
на инвалидското осигурување и тоа само за слу-
чај на потреба од лекување во врска со повреда 
или заболување што предизвикала телесно оштету-
вање за кое им припаѓа право на инвалиднина. 

Член 28 
Здравствената 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 сту-
дентите во вишите и високите школи, факулте-
тите, уметничките академии, за времетраењето на 
практичната работа во врска со наставата; 

2. Лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции; 

3. Лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука; 

4. Лицата кои се наоѓаат на извршување за-
дачи на територијалната одбрана или на цивилната 
заштита; 

5. Лицата кои работат помалку од половина од 
полното работно време; 

6. Лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација а се упатени од само-
управната интересна заедница за вработување; 

7. Припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита; 

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

П. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

_ Член 29 
На осигурените лица во Заедницата со овој 

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

1. Задолжителните видови на здравствената за-
штита утврдени со закон, во обем утврден со соод-
ветна програма; 

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

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

1. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

а) Задолжителни видови на здравствена заштита 

Член 30 
Во Заедницата осигурените лица ги остварува-

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

а) откривање, спречување, сузбивање и леку-
вање на туберкулозата, венеричните и 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 можат 
да го загрозат својот живот и животот на другите 
луѓе или да ги оштетат материјалните блага на 
околината; 

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

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, за-
штита и лекување на забите, спречување, сузби-
вање и лекување на реуматичната треска и нејзи-
ните последици, протетички и рехабилитациони 
мерки ка ј оштетувањето и аномалиите на видот и 
слухот и ка ј ортопедските аномалии и деформации; 

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

е) активност на здравствено воспитување на 
населението. 

Правата од задолжителните видови на здрав-
ствената заштита утврдени со Закон, во Заедницата 
ги остваруваат и сите други граѓани од подрач-
јето на Заедницата. 

Член 31 
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 Соци-
јалистичка Република Македонија. 

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

Член 32 
Во случај на несреќа на работа и заболува-

ње од професионални болести на осигурениците 
од членот 12 став 1 точка 1 — 4 и чл. 13, 15, 16 и 
28 од овој Статут, задолжително им се обезбе-
дува правото на: 

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

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

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

Правата од осигурувањето во случај на несре-
ќа на работа и заболување од професионални бо-
лести им се обезбедуваат на осигурениците неза-
висно од должината на претходното осигурување 
предвидено со овој статут. 

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

в) Здравствена заштита што самостојно ја утврдува 
Заедницата 

Член 33 
Покрај правата од задолжителните видови на 

здравствената заштита и здравствената заштита за 
случај на несреќа при работа и професионални за-
болувања, осигурените лица од чл. 12—16, 18, 22—24 
и 2? од овој Статут во Заедницата остваруваат и 
права од здравствената заштита што самостојно ја 
утврдува Заедницата и тоа: 

1. лекарски прегледи и други видови на ме-
дицинска помош со цел за следење и проверување 
на здравствената состојба на осигурениците кои 
работат на определено работно место; 

2. стручни медицински мерки за унапредува-
ње на здравствената состојба и спречување на за-
болувања; 

3. лекарски прегледи, лекување на болните, 
други видови на медицинска помош и медицинска 
рехабилитација, освен лекување со примена на 
природните фактори во лекувањето; 
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4. превентива, нега и лекување на болни заби 
и уста; 

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

6. забнотехничка помош и забнопротетички 
средства; 

7. протези, ортопедски помагала, помошни и 
санитарни справи. 

Член 34 
Под лекарски прегледи и други видови меди-

цинска помош, кои на осигурените лица им се обез-
бедуваат во смисла на ст. 1 точка 1 од претходниот 
член се подразбираат и здравствените услуги, кои 
како мерки на превентивна заштита непосредно се 
укажуваат на осигурените лица на нивно барање 
или врз основа на програмата на Заедницата и 
склучениот договор со здравствената организација 
на здружениот труд за укажување здравствена за-
штита на осигурените лица. 

Под стручни медицински мерки за унапредува-
ње на здравствената состојба во смисла на став 1 
точка 2 од претходниот член се подразбираат мер-
ките кои се преземаат врз основа и во рамките на 
утврдената програма на Заедницата, а под стручни 
медицински мерки за спречување на заболувањата 
се подразбираат здравствените услуги кои на оси-
гурените лица се укажуваат кога се медицински 
индицирани, или кога се задолжителни според по-
себни прописи. 

Член 35 
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 обезбе-
дуваат на товар на средствата на Заедницата, на 
начин и во обем предвиден со посебна одлука на 
Заедницата, односно склучениот договор меѓу За-
едницата и здравствената организација на здру-
жениот труд. 

Другите лекарски прегледи и стручно меди-
цински мерки од чл. 33 став 1 точка 1 и 2 од 
овој Статут се обезбедуваат на товар на средствата 
на Заедницата или со учество на осигурениците во 
трошоците за преглед, само ако е тоа утврдено 
со одлука на Собранието на Заедницата во рам-
ките на Програмата за развој на здравствената 
дејност. 

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

— на вработените во организациите во облас-
та на здравството, социјалната заштита, произ-
водството и продажбата на животните продукти, 
училиштата и фризерско-берберските дуќани; 

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

— прегледите за утврдување на здравствената 
способност за работа на определени работни места 
или за извршување обврските на организацијата 
во врска со прописите на хигиено-техничката заш-
тита (преглед на возачите на моторни возила и 
останатите лица вработени во сообраќајните ор-
ганизации). 

Член 36 
На осигурените лица наведени во членот 33 

став 1 од овој статут им се обезбедуваат лекови, 
помошен и санитетски материјал на товар средст-
вата на Заедницата според утврдената листа на ле-
кови што можат да се препишуваат на товар сред-
ствата на Заедницата. 

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

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување да утврди лис-
та на лекови што можат да се препишуваат на то-
вар средствата на Заедницата. 

Член 37 
Користењето на лекови и имунизација кога 

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

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

Член 38 
Осигурените лица наведени во членот 33 став 

1 од овој статут имаат право на протетички и ор-
тотички средства, санитарни справи, забно-про-
тетички средства, очни и слушни помагала и тоа: 

1. Протетички средства — протези; 
2. Протези и апарати за горни и долни екстре-

митети; 
3. Френкино јастуче, Хилгенреинеров апарат, 

Павликови ремени, Денис-Бровинова абдукциска 
шина, Бараглева абдукциска шина, тераписки га-
ќички; 

4. Функционален перонејлен елеќтростимула-
тор; 

5. Ортопедски чевли; 
6. Инвалидска колица — собна или теренска; 
7. Кочни ракавици; 

8. Гумена чорапа, надколеница или потколе-
ница; 

9. Гумена чорапа за скочен зглоб и гумена ко-
леница; 

10. Еластичен завој; 
11. Помошни помагала (утега, суспензориум, сто-

мачен појас, стапови или штаки, бастум за слепи 
лица, ортопедски улошки, кожна капа, апарат за 
експенсија, перика од вештачка коса, вештачка 
дојка); 

12. Останати помагала и санитарни справи, (ке-
се за мокрење, кеса за измет со појас, ноќни са-
дови, гумиран подметач за постела, гумирано јас-
туче, гумиран котур, гумен душек или од сунгерас-
та маса, постојан катетер, гумено црево за веш-
тачка исхрана, — шприц за инекции од 2 см. со 
13 игли, паратус и пинцета, ендотрахвална канила, 
џепна плувалка; 

13. Инхалатор по потреба; 
14. Ортодонски апарат; 
15. Забна круница; 
16. Подвижна и неподвижна протеза; 
17. Привремена и имедијатна протеза; 
18. Очила со млечни стакла; 
19. Очила со стакла во диоптрија; 
20. Очила со темни стакла без диоптрија; 
21. Очила со темни стакла без диоптрија и со 

заштита од страна, со или без стенопеничен отвор; 
22. Очила со бифокални стакла — телезин; 
23. Очила со специјален систем на леки (телес-

копски и сифотелезит очила); 
24. Контактни стакла и призма ќелии; 
25. Очни протези; 
26. Очна повеска; 
27. Метална таблица за пишување со Браева 

азбука; 
28. Слушен апарат (амплификатор); 
29. Апарат за овозможување на гласен говор; 
30. Пеј е меј кер. 
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Во исклучителни случаеви, кога постои меди-
цинска индикација, врз основа на предлог на ко-
легиум од соодветната специјалност, лекарската ко-
мисија може да одобри и ортопедско помагало кое 
не е наведено во овој член. 

Член 39 
Индикациите за користење на протези, забно-

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

Член 40 
Покрај задолжителните видови на здравствена 

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

1. Прегледи и лекување кај лекар од општа 
практика и лекар специјалист во сите видови на 
амбулантно-поликлиничките здравствени организа-
ции како и потребни лабораториски испитувања во 
врска со прегледите; 

2. Стационарно лекување во сите стационарни 
здравствени организации, вклучувајќи ги и спе-
ци јалистичките стационари, освен стационарите со 
примена на природни фактори за лекување; 

3. Прегледи, лекување и вадење на заби во 
сите забоздравствени ординации, вклучувајќи ја и 
специјалистичката ортодонција; 

4. Право на превоз со кола за итна помош ко-
га е тоа неопходно за пренос на болниот од станот 
до најблиската здравствена организација која мо-
же да му укаже потребна лекарска помош. 

При користењето на правата од здравствената 
заштита од став 1 на овој член осигурениците 
учествуваат во трошоците на здравствената зашти-
та со свои средства, во висина од 50% од догово-
рената вредност на здравствените услуги. 

2. ДРУГИ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

а) Надоместок на личен доход 

Член 41 
Право на надоместок на личниот доход за вре-

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

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

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

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

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

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

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

7. на работа со скратено работно време зара-
ди хранење на дете во смисла на соодветните про-
писи за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд; 

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

Член 42 
На осигурениците од членот 12 став 1 точка 1-4 

и 7 и член 13 и 15 од овој статут, им припаѓа 
надоместок на личниот доход за сите случаи од 
член 41 од овој статут. 

На осигурениците од член 16 од овој статут 
им припаѓа надоместок на личниот доход за сите 
случаи освен случаите под точка 2, 7 и 8 и член 47 
од овој статут. 

Член 43 
Надоместок на личниот доход припаѓа само 

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

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

Член 44 
На осигурениците од член 12 став 1 точка 1-4 

II 7 и член 13 и 15 од овој статут правото на на-
доместок на личниот доход во случаите утврдени 
во член 42 од овој статут им припаѓа од првиот 
ден на спреченоста за работа па се додека таа 
спреченост трае, ако со закон или овој статут не е 
поинаку определено. 

На осигурениците од членот 16 од овој статут 
во случаите предвидени во член 42 од овој ста-
тут, надоместок на личниот доход им припаѓа од 
31-от ден на непрекинатото траење на привреме-
ната неспособност за работа. 

Член 45 
Привремената неспособност за работа трае се 

додека надлежниот лекар односно лекарската ко-
мисија не утврди дека е воспоставена работната 
способност, а во секој случај престанува од денот 
на правосилноста на решението со кое е утврде-
но постоење на инвалидност. 

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

Член 46 
Ако привремената неспособност за работа од 

иста болест или повреда на работа трае 12 месеци 
непрекинато или 18 месеци со прекини во период 
од 24 месеци, или 18 месеци во случаи на заболу-
вања од малигни заболувања и ТБЦ, а осигурени-
кот е на лекување и под контрола на АТД, лекарот е 
должен да го упати осигуреникот на инвалид-
ска комисија, заради оценка на постоење на инва-
лидност во смисла на прописите од инвалидско 
осигурување. 

По исклучок, во случаи на малигни заболува-
ња, ТБЦ и тешки повреди, врз основа на оценка и 
мнение на лекарската комисија, може да се одло-
жи упатувањето на осигуреникот на инвалидска 
комисија и преку рокот утврден во претходниот 
став, а најдолго до 24 месеци на непрекинатата 
спреченост за работа. 

Член 47 
На предлог на лекар-поединец, Лекарската ко-

мисија во текот на лекувањето на осигуреник кој 
прима надоместок на личен доход, може да одреди 
осигуреникот за определено време да работи со 
скратено работно време на своето работно место, 
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доколку утврди дека неговата здравствена состој-
ба е подобрена и дека работата би била корисна 
за воспоставување на полна работна способност. 

Скратеното работно време може да изнесува 
најмалку 1/2 од полното работно време, а работа-
та со скратено работно време може да трае нај-
многу до една година. 

Член 48 
На осигуреникот кој поради одредено лекува-

ње или медицинско испитување (член 41 став 1 
точка 2 од овој статут) бил спречен да работи из-
весно време во текот на работниот ден, му припа-
ѓа надоместок на личниот доход сразмерно на де-
лот на времето поминато вон работа и работно 
време со кое осигуреникот е вработен. 

На осигуреникот кој во текот на работното 
време побара лекарска помош која можел да ја ко-
ристи и вон работното време, не му припаѓа надо-
месток место личен доход, освен ако лекарот пот-
врди дека барањето на таква помош во текот на 
работното време било оправдано. 

Член 49 
Надоместокот на личниот доход за време на 

спреченоста на работа поради нега на болен член 
на потесното семејство (член 41 став 1 точка 5) 
припаѓа под услови: 

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

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

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

4. осигуреникот да нема други членови на до-
маќинството кои би можеле да го негуваат заболе-
ниот член на потесното семејство постар од 7 го-
дини; 

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

Член 50 
Надоместокот на личниот доход за време на 

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

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

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

3. за членови на семејството постари од 15 го-
дини како и во случај на нега на брачен другар 
— породилка, најдолго до 7 дена. 

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

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

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

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

Член 51 
На осигуреник кој непосредно пред да му прес-

тане својството на работник во здружениот труд 
или друго својство по основ на кое е осигурен, ако 
го исполнувал условот на претходното осигурува-
ње (член 99) му припаѓа право на надоместок на 
личниот доход по овој статут, ако привремената 
неспособност за работа настапила во рок од 30 де-
на од денот на престанокот на тоа својство. 

Член 52 
На осигуреникот не му припаѓа односно ќе му 

се запре исплатата на надоместокот на личниот 
доход за време на привремената спреченост за ра-
бота: 

1. ако свесно ја предизвикал неспособноста за 
работа; 

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

3. ако без оправдана причина не се јави на 
определен лекарски односно комисиски преглед, 
на кој бил упатен односно повикан или не се под-
ложи на одредено лекување, освен ако за такво 
лекување не е потребна согласност по посебни про-
писи; 

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

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

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

Член 53 
Кога се утврди дека постојат околностите од 

членот 52 став 1 точка 2 и 4 и 5 од овој статут ор-
ганизацијата односно Стручната служба која врши 
исплата на надоместок на личниот доход, ќе ја 
запре исплатата на надоместокот. 

Се смета дека во смисла на членот 52 став 1 
точка 2 и 4 од овој статут постои намерно спре-
чување на оздравувањето односно оспособување за 
работа или вршење на занаетчиска или друга сто-
панска дејност, кога се утврди дека осигуреникот 
на кој лекар-поединец му 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 земјодел-
ски имот или кога се утврди дека на друг начин 
спротивен со упатствата на лекарот го спречува 
своето оздравување и оспособување за работа. 

Запирање на исплатата на надоместокот на 
личниот доход се врши врз основа на сознание и 
утврдување на постоењето на околностите од член 
52 од овој статут од овластено лице на Стручна-
та служба на Заедницата за вршење контрола од-
носно овластен орган на организацијата на здру-
жениот труд на чиј товар се исплатува надоместо-
кот или врз основа на мислењето на лекарот пое-
динец кој дал оценка на работната способност на 
осигуреникот. 

Член 54 
Контрола на користењето на боледувањето вр-

ши Стручната служба на Заедницата односно ов-
ластен орган во организацијата на здружениот 
труд. 

Стручната служба на Заедницата врши контро-
ла на користењето на боледувањето во случаите 
односно за времето за кое надоместокот на лич-
ниот доход се обезбедува на товар средствата на 
Заедницата. Стручната служба на Заедницата може 
да врши контрола на користењето на боледувањето 
по барање на претходна спогодба со организациите 
на здружениот труд и за времето за кое надомес-
токот на личниот доход се обезбедува на товар на 
нивните средства. 

Член 55 
Кога овластеното лице во вршењето на кон-

тролата (член 54) утврди постоење на фактите од 
членот 52 став 1 точка 2, 4 и 5 од овој статут ќе 
издаде наредба за запирање на исплатата на на-
доместокот на личниот доход. 

Наредбата од ставот 1 на овој член, овласте-
ното лице ја издава писмено во 2 примерока од кои 
еден се врачува на осигуреникот, а еден на Струч-
ната служба на Заедницата односно организаци-
јата на здружениот труд како исплатувач на на-
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доместокот на личниот доход. Кон наредбата се 
прилага извештајот на овластеното лице. 

Наредбата за запирање на исплатата на надо-
местокот на личниот доход е извршна. 

Член 56 
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 на-
редбата да бара од Стручната служба на Заед-
ницата односно од организацијата на здружениот 
труд со решение да ја воспостави запрената ис-
плата н& надоместокот на личниот доход. Овласте-
ното лице кое ја издало наредбата е должно так-
вото барање, ако е поднесено при издавање на на-
редбата, да го достави на Стручната служба на 
Заедницата, односно организацијата на здружениот 
труд заедно со својот извештај и наредбата за 
запирање на исплатата на надоместокот на личниот 
Д О Х О Д . 

Решението по барањето од претходниот став 
се донесува по прибавено мислење на лекарот пое-
динец кој ја дал оценката за работната способ-
ност на осигуреникот, односно за прибавеното мис-
лење на лекарската комисија. 

Член 57 
Основата за надоместок на личниот доход (во 

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

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

Основата за надоместок не може да биде пого-
лема од пензиската основа утврдена со посебни 
прописи. 

Член 58 
Основата за надоместок се утврдува врз осно-

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

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

На осигурениците на кои основата на надомес-
токот се утврдува по став 1 и 2 на овој член, во 
случаите на спреченост за работа што ќе настапат 
од почетокот на годината до донесувањето на за-
вршната сметка за претходната година, им се ис-
платува, до утврдување на основата на надомес-
токот, аконтација на надоместокот на личниот до-
ход. За утврдување износот на оваа аконтација ка-
ко основа за надоместок се зема просечниот из-
нос на аконтацијата на личниот доход примен во 
претходната година. 

Основата за надоместок се утврдува во смис-
ла на став 1 и 2 од овој член, ако осигуреникот во 
претходната година примал личен доход за најмал-
ку три цели календарски месеци. Ако осигурени-
кот во претходната година примил личен доход за 
помалку од три цели календарски месеци или 
воопшто не примил личен доход, како основа за 
надоместок се зема просечниот износ на месечната 

аконтација на личниот доход што ја примил оси-
гуреникот во тековната година во која настапила 
спреченоста за работа. Ако осигуреникот не при-
мил во тековната година аконтација на личниот 
доход ниту за еден полн календарски месец, како 
основа за надоместок се зема просечниот износ на 
примената аконтација на личниот доход пресмета-
на по час во тековната година до настапувањето 
на спреченоста за работа. 

Член 59 
На осигуреник вработен ка ј приватен работо-

давец основата за надоместок се утврдува во сог-
ласност со одредбите на став 1—4 од претходниот 
член, со тоа што како основа за надоместок се зе-
ма нето износот на личниот доход на кој се плаќа 
придонес за здравствено осигурување. 

Член 60 
Основата на надоместокот на лицата што вршат 

самостојна професионална дејност ја сочинува ос-
новицата на придонесот на здравственото осигуру-
вање што на осигуреникот му е утврдена за прет-
ходната година. 

Ако осигуреникот од ставот 1 на овој член 
започнал да се занимава со самостојна професио-
нална дејност во тековната година, основата на 
надоместокот се утврдува од основицата за при-
донесот што ќе му се утврди за тековната година. 
До утврдувањето на таквата основица на осигу-
реникот ќе му се исплатува аконтација на надо-
местокот според основицата предвидена како нај-
ниска основица за придонес за здравствено оси-
гурување. 

Член 61 
Ако осигуреникот, на кој основата на надо-

местокот му е утврдена во смисла на членот 58 
од овој статут, се наоѓа на боледување подолго од 
една година, а во меѓувреме општиот просек на 
личните доходи во организацијата во која е вра-
ботен се зголемил, ќе му се преутврди основата за 
надоместок во соодветен поголем износ, кој одго-
вара на процентот на зголемениот просек на лич-
ниот доход утврден со завршната сметка за прет-
ходната година во однос на годината од која е 
утврдена основата на надоместокот. 

На осигурениците вработени кај приватни ра-
ботодавци, а кои се на боледување подолго од 
една година, основата на надоместокот им се зго-
лемува со процентот на порастот на просечните 
лични доходи во СРИ во однос на претходната 
година. 

На осигурениците што вршат самостојна про-
фесионална дејност, а кои се на боледување по-
долго од една година им се преутврдува основата 
на надоместокот доколку е изменета основицата за 
плаќање на придонесот за здравствено осигуру-
вање. 

Член 62 
Зголемувањето на основата за надоместок од 

претходниот член го врши Стручната служба на 
Заедницата по службена должност, врз основа на 
прибавените докази за исполнување на пропиша-
ните услови. 

Член 63 
Правото на надоместок на личниот доход во 

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

1. во организациите во кои се вработени на 
товар на нивните средства и тоа: 

а) за првите 30 календарски дена на привреме-
ната спреченост за работа доколку за одделни слу-
чаи на спреченост со овој статут не е поинаку оп-
ределено; 

б) во случаите од член 50 став 2, точка 1 од 
овој статут од 16-от до 30 ден на привремената 
спреченост за работа. 
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2. во Заедницата, на товар нејзините средства 
и тоа: 

а) од 31-от ден на привремената спреченост за 
работа; 

б) од првиот ден на отсуството поради бреме-
ност и породување и за сето времетраење на тоа 
отсуство што како најмало е утврдено со закон; 

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

— за дете помало од една година за сето време 
на спреченоста; 

— за дете постаро од една, а помало од три 
години од првиот до 15-от ден на спреченоста; 

г) од првиот ден на работа со скратено работ-
но време па се додека таквата работа трае во слу-
чаите од член 41, став 1, точка 7 и член 47 од овој 
статут и тоа за времето поминато вон работа и во 
износ кој одговара на времето поминато вон работа 
во однос на полното работно време; 

д) од првиот ден на спреченоста за работа во 
случаите од член 41 став 1 точка 8 од овој статут; 

ѓ) од првиот ден на спреченост за работа пре-
дизвикана со несреќа на работа или професионал-
но заболување. 

Износ на надоместокот 

Член 64 
Надоместокот на личниот доход што во слу-

чаите на спреченоста за работа утврдени со овој 
статут се остварува на товар средствата на Заед-
ницата, изнесува: 

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

1. 80°/о од основата за надоместок почнувајќи 
од 31-от до 60-от ден на спреченоста за работа; 

2. 90°/о од основата за надоместок почнувајќи 
од 61-от ден на спреченоста за работа па се додека 
трае таквата спреченост; 

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

1. 70% од основата за надоместокот почнувајќи 
од 31-от до 60-от ден на спреченост за работа; 

2. 80°/о од основата за надоместокот од 61-от 
ден на спреченост за работа па се додека трае так-
вата спреченост; 

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

1. 80°/о од основата за надоместокот за првите 
60 дена за дете до една година; 

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

3. 7010/о од основата за надоместок за првите 
15 дена од спреченоста за работа за дете постаро 
од една, а помладо од 3 години. 

г) 90% од основата за надоместок почнувајќи 
до 31-от ден па се додека трае таквата спреченост 
без оглед на условот на претходно отсуствување, 
за осигурениците вработени во Заедницата на заш-
титните работилници на СРМ и нејзините членови: 
заштитни работилници, заводи, центри, заштитни 
погони и други организации за професионална ре-
хабилитација и вработување на инвалидни лица. 

Член 65 
Во случаите на спреченост за работа за првите 

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

1. 80% од основата за надоместок на осигуре-
ниците кои го исполнуваат условот на претходното 
осигурување; 

2. 70% од основата за надоместок на осигуре-
ниците кои не го исполнуваат условот на претход-
ното осигурување. 

Член бб 
Надоместокот на личниот доход се исплатува 

во висина од 100% од основата за надоместок: 

1. за време на привремената спреченост за ра-
бота предизвикана со несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести; 

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

Член 67 
Надоместокот на личниот доход утврден со овој 

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

Член 68 
На осигуреник, кој по овој статут остварува 

право на надоместок на личниот доход, за времето 
на лекување во стационарна здравствена или дру-
га специјализирана здравствена организација во 
која има обезбедено сместување и исхрана, му се 
намалува износот на надоместокот на личниот до-
ход, и тоа за: 

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

2. 10°/о ако има еден осигурен член на семеј-
ството. 

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

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

Члеѕѓ 69 
На осигурениците кои за време на привремена-

та неспособност за работа, работат со скратено ра-
ботно време (член 47) им припаѓа дел од надомес-
токот на личниот доход во износ сразмерен на 
времето поминато вон работа во однос на полното 
работно време. Доколку личниот доход остварен 
за време на скратеното работно време е помал од 
соодветниот дел на надоместокот кој би им при-
паѓал за тоа време ако не работеле, им припаѓа и 
надоместок во висина на таа разлика. 

На осигуреникот кој во периодот на работење-
то 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 70 
На осигуреник отстранет од организацијата во 

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

На осигуреникот од ставот 1 на овој член кој 
врз основа на правосилна одлука донесена во по-
стапката за утврдување на повреда на работната 
обврска се врати во организацијата, односно кој 
биде пуштен од притвор или истражен затвор за-
тоа што постапката против него со правосилна од-
лука е сопрена, или затоа што со правосилна од-
лука е ослободен од обвинението, или обвинението 
е одбиено, но не поради ненадлежност на судот, 
ќе се исплати запрениот дел на надоместокот на 
личниот доход. 

На осигуреникот кој за време на спреченоста 
за работа стапи на издржување на казна затвор 
или строг затвор му се запира исплатата на на-
доместокот на личниот доход со денот на отпоч-
нувањето на издржување на казната. 

Член 71 
На осигуреник кој во рок од 30 дена од денот 

на заклучувањето на боледувањето стане повторно 
привремено неспособен за работа од иста болест, 
повторното боледување му се смета како продол-
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жение на поранешното боледување како по однос 
на основата и височината на надоместокот на лич-
ниот доход, така и по однос на обврските на Заед-
ницата за исплата на тој надоместок. 

Посебни одредби за надоместок 
Член 72 

На осигурениците на кои со посебни прописи 
им е обезбедено бесплатно користење на здравстве-
на заштита во случаите кога им припаѓа надоме-
сток на личниот доход по овој статут, основата и 
висината на надоместокот се утврдува според тие 
прописи. 

Средствата за покривање на разликата помеѓу 
износот на надоместокот на личниот доход што им 
Припаѓа на осигурениците по овој статут и износот 
на надоместокот остварен по посебни прописи, За-
едницата ги обезбедува од средствата наменети спо-
ред посебните прописи за заштита на лицата од 
став 1 на овој член. 

Воените инвалиди кои имаат својство на оси-
гуреници по овој статут ги имаат сите права утвр-
дени со статутот и другите општи акти на Заед-
ницата, освен: правата на протези, ортопедски и 
други помагала, помошни и санитарни справи, ле-
чење во природни лечилишта и лечење во стран-
ство, кои ги користат по прописите за воените ин-
валиди и на товар на посебни средства. 

Член 73 
На осигуреник на работа ка ј југословенските 

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

Исплатата на личниот доход, дневницата од-
носно стипендијата ја вршат на товар на своите 
средства организацијата или работодавачот кај кој 
осигуреникот од ставот 1 на овој член е вработен 
односно од кој прима стипендија. По исклучок, на 
осигуреник вработен во својство на куќна помош-
ничка личниот доход за првиот месец го исплатува 
работодавачот од свои средства, а после тоа испла-
тата се врши на товар средствата на Заедницата. 
Надоместокот на личниот доход на осигурениците 
од ст. 1 од овој член додека се наоѓаат на терито-
ријата на СФРЈ се исплатува на товар средствата 
на Заедницата. 

На осигурениците кои се на работа во стран-
ство врз основа на меѓународна спогодба (член 17 
ст. 1 точ. 1), им припаѓа надоместок на личниот 
доход додека се наоѓаат во странство на товар на 
средствата на Заедницата, ако за тоа време со 
спогодбата не им е обезбеден надоместок од стран-
скиот работодавач. 

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

На осигурениците од ставот 1 до 4 од овој член, 
кога им припаѓа надоместок на личниот доход, ос-
новата за надоместокот ја чини износот на осно-
вицата која служи за пресметување и плаќање на 
придонесот за здравственото осигурување на по-
драчјето на Заедницата. 

Надоместок за случај на бременост и породување 
Член 74 

На осигуреник — жена од чл. 12 ст. 1 точка 
1—4, чл. 13, 15 и 16 од овој статут и припаѓа надо-

месток на личниот доход за време на отсуство 
поради бременост и породување во траење што 
како најмало е утврдено со закон. 

Надоместокот на личниот доход за време на 
отсуство поради бременост и породување изнесува 
100% од основата за надоместокот утврдена спо-
ред член 57—60 од овој Статут, без оглед на тра-
ењето на претходното осигурување. 

Надоместокот на личниот доход од ставот 2 на 
овој член припаѓа на осигуреник — жена за сето 
времетраење на отсуството поради бременост и 
породување и не се намалува во смисла на членот 
67 од овој статут за времето додека се наоѓа во 
здравствена организација на здружениот труд во 
која има сместување и исхрана. 

Член 75 
Во случај на мртвородено дете или ако детето 

умре пред истекот на породилното отсуство, осигу-
реникот — жена има право на користење на от-
суство поради бременост и породување во траење 
што според мислење на лекар е потребно за да се 
закрепне од породувањето и психичката состојба 
предизвикана од загубата на детето, но не подолго 
од времето утврдено со прописите за меѓусебните 
односи на работниците во здружениот труд. 

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

Член 76 
На осигуреник — жена и припаѓа надоместок 

на личниот доход за време на отсуство од ра-
бота поради бременост и породување и по преста-
нокот на својството на работник во здружениот 
труд односно друга дејност, ако почетокот на спр^-
ченоста за работа поради бременост и породување 
настапи: 

1. пред истекот на времето за кое според оп-
штиот акт на организацијата работникот е дол-
жен односно има право да остане на работа по со-
општувањето на својата намера да истапи од ор-
ганизацијата односно по одлука за престанок на 
работата на работникот во работната организација. 

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

Член 77 
На осигуреник — жена и припаѓа надоместок 

на личниот доход за време на бременост и поро-
дување во случаите и под условите предвидени во 
членот 73 од овој Статут. Надоместокот на личниот 
доход се исплатува на товар на средствата на За-
едницата до колку се исполнети условите од чле-
нот 73 по однос на местото на престојувањето. 

Член 78 
На осигуреник — жена која по истекот на от-

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

На осигуреник — жена која во периодот од ста-
вот 1 на овој член стане привремено спречена за 
работа Дчлен 41 точка 1—6 и 8) и припаѓа, додека 
трае таа спреченост, покрај надоместокот од ста-
вот 1 на овој член и надоместокот на личниот до-
ход за случај на привремена спреченост, која од-
говара на скратеното работно време. 

На осигуреник — жена и припаѓа надоместок 
на личниот доход од ставот 1 на овој член за вре-
ме на користење на годишен одмор во текот на пе-
риодот во кој работи со скратено работно време. 
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Член 79 
Одредбите на овој Статут кои се однесуваат 

на правото на надоместок на личниот доход за вре-
ме на работа со скратено работно време заради 
хранење на дете, не се применуваат на осигу-
рениците жени кои вршат самостојна професио-
нална дејност (чл. 16). 

б) Надоместок на патни трошоци 

Член 80 
Осигурените лица, освен лицата од чл. 25 и 26 

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

1. од здравствената организација на здружен 
труд, лекар поединец или лекарската комисија се 
упатени или повикани во место вон нивното место 
на живеење заради користење на правата од 
здравствената заштита. 

2. заради користење на права од здравствената 
заштита патувале од местото на вработувањето, од-
носно од местото на живеењето во кое нема лекар, 
до најблискиот лекар или здравствена организаци-
ја на здружен труд во друго место. 

Член 81 
Надоместокот на патните трошоци што им при-

паѓа на осигурените лица по одредбите на овој 
статут опфаќа: 

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

стување за време на патувањето и престојот во 
друго место. 

Член 82 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување за време на патување и пре-
стој во друго место вон подрачјето на Заедницата, 
се утврдува со општ акт на Заедницата. 

Надоместокот од претходниот став изнесува: 
1. 100% од утврдениот износ за патување и 

престој кое не е пократко од 12 или подолго од 
24 часа. 

2. 50% од утврдениот износ за патување и пре-
стој кое не е пократко од 8 или подолго од 12 
часа. 

Децата — членови на семејството на осигуре-
никот до навршени 7 години имаат право на 50% 
од висината на надоместокот од претходниот став. 

Член 83 
Надоместокот на трошоците за превоз се при-

знава во висина на трошоците за патување по 
најкратката релација и по основната тарифа на 
редовните средства за превоз во јавниот сообраќај. 

Во зависност од здравствената состојба на оси-
гуреното лице, должината на патувањето и други 
околности лекарската комисија може да одреди 
м поинаков начин на превоз. 

Превоз со кола за итна помош може да се одо-
бри само во случај кога превозот со други пре-
возни средства не е возможен со оглед на итно-
ста на случајот и здравствената состојба на осигу-
реникот. 

Член 84 
Осигуреното лице има право на надоместок на 

трошоците за превоз и кога превозот е извршен по-
ради прием, испраќање или преместување од една 
во друга организација на здружен труд, со конста-
тација на лекарот или здравствената организација 
на здружениот труд дека превозот на осигуреникот 
е медицински индициран. 

Одредбата од ставот 1 на овој член се приме-
нува и кога осигуреното лице на кое здравствената 
заштита се обезбедува во странство во смисол на 
чл. 19—21 од овој Статут, се превезува од стран-
ство со тоа што мислење за потребата од таков 
превоз дава лекарската комисија или установата 
во која осигуреното лице се лекува. 

Член 85 
Надоместок на патните трошоци му припаѓа и 

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

Ако на лекување или лекарски преглед се 
упатуваат во друго место деца на осигуреникот или 
дете кое осигуреникот го зел на издржување, се 
смета дека придружник е потребен, ако детето е 
помладо од 15 години, доколку не е обезбеден стру-
чен придружник. 

в) Помош за спрема на новородено дете 

Член 86 
Р1а осигурениците од членот 12—16 од овој Ста-

тут им припаѓа право на помош за спрема за се-
кое новородено дете, и тоа: 

1. на осигуреник — жена; 
2. на осигуреник — маж за случај на поро-

дување на неговата брачна другарка која е оси-
гурена како член на неговото семејство; 

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

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

Помош за спрема на новородено дете припаѓа и: 
1. за дете родено во рок од 10 месеци од де-

нот на смртта на осигуреникот, односно по разво-
дот на бракот со рсигуреникот на кого му припаѓа 
оваа помош; 

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

3. за усвоено дете до 1 година на живот. 

Член 87 
Собранието на Заедницата со посебна одлука 

ја утврдува височината на помошта за спрема на 
новородено дете. 

г) Примања за случај на смрт на осигурени лица 

Член 88 
На осигурените лица од чл. 12—16 од овој ста-

тут во случај на смрт на член на семејството им 
припаѓа надоместок на трошоците за закоп, а на 
членовите на семејството во случај на смрт на оси-
гуреник — надоместок на трошоците за закоп и 
посмртна помош. 

Член 89 
Надоместок на трошоците за закоп припаѓа на 

секој кој ќе изврши закоп на умрено осигурено 
лице. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа и 
во случај на смрт на осигуреникот или член на 
семејството на осигуреникот, ако смртта настапила 
во рок од 30 дена од денот на престанокот на свој-
ството на работник во здружениот труд или дру-
га дејност, односно по престанокот на својството 
осигуреник. 

Надоместок на трошоците за закоп припаѓа 
и во случај на смрт на член на семејството на 
осигуреникот на кој здравствената заштита се обез-
бедува додека осигуреникот се наоѓа на отслужу-
вање на воениот рок. 

Член 90 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп ја утврдува Собранието на Заедницата со од-
лука во зависност од возраста на осигуреното ли-
це и движењето на трошоците во врска со погре-
бот. 
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Надоместокот на погребните трошоци за осигу-
рено лице умрено и закопано надвор од местото 
на постојаното живеење, се определува и испла-
тува во висина на надоместокот определен според 
местото на закопот, ако тоа за корисникот е по-
поволно. 

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

Височината на неопходните трошоци за закоп 
од претходниот став ја оценува Стручната служ-
ба на Заедницата, земајќи го предвид прибавеното 
мислење за тоа од дипломатско-конзуларното прет-
ставништво на СФРЈ во таа земја. 

Член 91 
Во случај на смрт на осигуреникот, на члено-

вите на неговото семејство кои се здравствено оси-
гурени според овој статут им припаѓа посмртна 
помош во височина на едномесечен износ на ос-
новата на надоместокот на личниот доход, односно 
едномесечната последна пензија, материјалното 
обезбедување или привремениот надоместок при 
нт то се зема предвид и заштитниот додаток што 
се исплатува со пензијата како и додатокот на ин-
валидноста што се исплатува со инвалидската пен-
зија по прописите на пензиското и инвалидското 
осигурување. 

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

Член 92 
Осигурените лица ги остваруваат правата од 

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

1. Стекнување и користење на правата 

Член 93 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување може да ги 
оствари лице со утврдено својство на осигурено 
лице. 

Својството на осигурено лице го утврдува 
Стручната служба на Заедницата врз основа на 
пријавата за осигурување што ја поднесува органи-
зацијата, приватниот работодавач, односно старе-
шината на домаќинството, во рок утврден со општ 
акт на Заедницата. 

Осигурениците од член 16 од овој статут под-
несуваат пријава сами за себе. 

Утврдувањето на својството на осигурено лице 
се потврдува со издавање на исправа за здрав-
ствено осигурување (здравствена легитимација) во 
форма и содржина пропишана со одделен пропис. 

Член 94 
Ако организацијата, приватниот работодавач, 

односно старешината на домаќинството не поднесат 
пријава за осигурување, заинтересираното лице мо-
же да поднесе барање до Стручната служба на За-
едницата со решение да му го утврди својството на 
осигурено лице. 

АКО Заедницата не му утврди својство на осигу-
рено лице на лицето за кое е поднесена пријава 
за осигурување или тоа својство ќе му го утврди 
по некој друг основ, донесува за тоа решение кое 
го доставува на заинтересираното лице и на под-
носителот на пријавата. 

Против решението од претходниот став заинте-
ресираното лице и подносителот на пријавата мо-
жат заеднички или секој поодделно да изјават 

жалба до Комисијата за жалби на Собранието на 
Заедницата како второстепен орган на Заедницата. 
Решението на Комисијата за жалби е конечно. 

Член 95 
Во рамките на Заедницата се води евиденција 

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

шува и води и друга евиденција на осигурениците. 

Член 96 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување на осигурени-
ците им се обезбедуваат од денот на стекнување-
то на својството осигуреник, па до истекот на 30 
дена по престанокот на тоа својство, ако за оддел-
ни случаи не се бара услов осигуреникот да бил 
определено време здравствено осигурен по овој ста-
тут (претходно осигурување). 

Член 97 
Како ден на стекнување на својство на осигу-

реник за остварување на правата од здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигу-
рување, се смета и денот на поаѓањето на пат по-
ради стапување на работа односно должност. 

На осигуреникот кај кого поради болест или не-
среќа настапила привремена спреченост за работа 
за времетраењето на осигурувањето се продолжу-
ва лекувањето по престанокот на осигурувањето се 
додека трае спреченоста за работа поради таа бо-
лест односно несреќа. 

На осигуреникот кој се пријавува во самоу-
правната интересна заедница за вработување ако 
ја одбие работата која му е понудена, а која од-
говара на неговата стручна квалификација и фи-
зичка способност, му престанува правото на здрав-
ствена заштита со денот на правосилноста на ре-
шението за упатување на понудената работа. 

Член 98 
Здравствената заштита се обезбедува по овој 

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

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

Член 99 
За остварување на право условено со претход-

но осигурување, ако со овој статут не е поинаку 
определено, потребно е осигуреникот да бил здрав-
ствено осигурен најмалку 9 месеци без прекин или 
18 месеци со прекини за последните две години. 

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

Член 100 
Временските периоди кои осигурениците ги по-

минале во здружен труд во една или повеќе орга-
низации со вкупното работно време пократко од 
полното работно време, се пресметува така, што 
вкупниот број на часовите на таквата работа во 
определени периоди се пресметува на полно ра-
ботно време. 

На корисниците на правата на професионална-
та рехабилитација и вработување според пропи-
сите за инвалидското осигурување и осигурени-
ците — жени кои поради хранење и нега на дете 
работат со скратено работно време, работата со 
скратеното работно време им се изедначува со ра-
ботата со полното работно време. 
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Член 101 
При утврдувањето дали постои непрекинато 

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

Член 102 
Времето на вработување непосредно пред ста-

пувањето на отслужување на воениот рок во Ју-
гословенската народна армија се смета за непреки-
нато и се собира со времето на вработувањето по 
отслужувањето на воениот рок, односно по преста-
нокот на неспособноста поради болест заради која 
дошло до отпуштање од таа воена служба, ако до 
повторното вработување не поминало повеќе од 30 
дона, односно ако осигуреникот во рок се пријавил 
во надлежната самоуправна интересна заедница за 
вработување. 

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

Во време на претходно осигурување заради 
остварување на права по овој статут се сметаат и 
периодите поминати на работа во странство во 
земјите со кои е склучена конвенција за социјално 
осигурување на наши работници. 

Член 103 
За осигурениците од член 16 од овој статут 

и за членовите на нивните семејства користењето 
на правата од овој статут е условено со редовно 
плаќање на стасаните придонеси со тоа што ко-
ристењето на правата не може да започне ако ста-
саниот придонес не е уплатен најдоцна до крајот 
на наредниот месец во кој придонесот стасал за 
уплата. Запреното користење на правата се воспо-
ставува од денот на намирување на сите стасани 
и неуплатени придонеси. 

На лицата од членот 16 од овој статут на кои 
врз основа на посебни прописи им е одобрен при-
времен престанок на вршењето на самостојна про-
фесионална дејност, здравственото осигурување им 
се продолжува и за времето на привремениот пре-
станок на вршењето на самостојната професионал-
на дејност, доколку редовно го плаќаат придоне-
сот за здравствено осигурување. 

Член 104 
На членовите на семејството на осигуреникот 

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

На осигурениците членови на семејството на 
осигуреникот се обезбедуваат правата од здравстве-
ната заштита предвидени во член 33 точ. 1 до 5 
од овој статут, а правата од точка 6 и 7 само ако 
осигуреникот од кого тие го изведуваат тоа право 
бил претходно осигурен најмалку 24 месеци непре-
кинато или 36 месеци со прекини во последните 
4 години или ако осигуреникот е уживател на 
старосна или инвалидска пензија. 

Член 105 
По исклучок од ст. 1 од претходниот член, на 

издржуваните членови на семејството на осигуре-
никот 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 време-
траењето на неспособноста за работа поради болест 
од која е отпуштен од воена служба, ако непосред-

но пред стапувањето на отслужување на воениот 
рок го исполнувал условот на претходно осигу-
рување. 

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

Член 106 
Осигурените членови на семејството ја корис-

тат здравствената заштита според прописите што 
важат на подрачјето на кое тие живеат и според 
статутот на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување за тоа подрачје. 

Член 107 
Користењето на правата на заботехничка по-

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

По исклучок здравствената заштита од прет-
ходниот став се обезбедува без оглед на траењето 
на претходното осигурување на осигурениците кор! 
пред стекнувањето на својство на работник во 
здружениот труд или пред прибавувањето во Са-
моуправната интересна заедница за вработување 
имале право на користење на таква здравствена за-
штита како брачен другар или деца на осигурени-
кот или деца кои осигуреникот ги зел на издр-
жување, ако својството на работник во здружениот 
труд го стекнале или се пријавиле во Самоуправ-
ната интересна заедница за вработување во опре-
делен рок од денот на престанокот на поранеш-
ното својство на осигурено лице, и тоа: брачниот 
другар во рок од 90 дена, а децата во рок од 60 
дена. 

Член 108 
Правата од здравствената заштита осигурените 

лица во целост ги остваруваат на товар средства-
та на Заедницата, ако со овој статут или одлука 
на Собранието на Заедницата донесена врз основа 
на статутот, не е предвидено поодделните видови на 
здравствената заштита да се обезбедуваат на товар 
средствата на Заедницата со учество на осигурени-
те лица во трошоците за користење на таа за-
штита. 

Здравствената заштита се обезбедува на товар 
средствата на Заедницата, ако осигуреното лице ја 
остварува на начин и под услови утврдени со овој 
статут и актите донесени врз основа на Статутот 
како и договорот склучен меѓу Заедницата и здрав-
ствената организација на здружениот труд. 

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

Осигуреното лице ја остварува здравствената 
заштита на товар средствата на Заедницата и кога 
по упат на здравствената организација на здру-
жениот труд или лекарската комисија, поради од-
редени медицински индикации или и без упат ако 
е во прашање итен или инаку оправдан медицин-
ски случај, остварува поодделни видови здравстве-
на заштита вон условите и начинот утврден со оп-
штиот акт на Заедницата. 

Потребата од користење здравствена заштита 
во смисол на претходниот став поради медицински 
оправдан случај ја оценува секогаш лекарската 
комисија, а поради итен случај само ако дојде до 
спор. 

Ако осигуреното лице здравствената заштита 
ја остварува на друг начин, а не во смисла на 
став 2 до 5 од овбј член, Заедницата ги поднесува 
трошоците за таа заштита во обемот кој одговара 
на трошоците за користење на таквата заштита во 
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смисла на став 2 од овој член. Обемот на тие тро-
шоци и начинот на наплатувањето односно надо-
местокот на трошоците, во такви случаи ги опре-
делува Собранието на Заедницата со општ акт. 

Член 109 
Собранието на Заедницата може да пропишу-

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

Учеството на осигурените лица во трошоците на 
здравствената заштита не може да се воведува за 
права од задолжителните видови на здравствена-
та заштита и здравствената заштита поради несре-
ќа на работа и заболување од професионални бо-
лести. 

Собранието на Заедницата може со општ акт 
да ослободи од учество во трошоците за корис-
тење на одделни видови здравствена заштита 
определени категории осигурени лица со оглед на 
нивната економска состојба, возраст и други окол-
ности. 

Член НО 
Осигурено лице може да биде упатено на ле-

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

Условите и постапката за упатување на осигу-
рени лица на лекување во странство ги утврдува 
Републичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување со посебен општ акт. 

Член 111 
Осигурените лица имаат право на слободен из-

бор на здравствена организација на здружениот 
труд и лекар кој ќе им укажува здравствена за-
штита. 

Начинот и условите под кои осигурените лица 
ќе ги користат услугите на здравствените органи-
зации на здружениот труд и здравствените работ-
ници, се утврдуваат со посебен општ акт на За-
едницата. 

2. Остварување и заштита на правата 

• Член 112 
Во укажувањето на здравствената заштита и 

во постапката за остварување на правата од 
здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување утврдени со овој статут уче-
ствуваат: лекар, лекарска комисија, комисија на 
вештаци-лекари и комисија на инвалидско осигу-
рување. 

Со општ акт на Заедницата се формираат ле-
карските комисии и комисијата на вештаци — ле-
кари и се утврдува составот, надлежноста и начи-
нот на нивната работа. 

Со општ акт на Заедницата поблиску се утвр-
дуваат и задачите на лекарот поединец во оства-
рувањето на здравствената заштита на осигуре-
ниците. 

Член 113 
Ако осигуреното лице не е задоволно со оцен-

ката што ја дал лекарот-поединец, 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 преиначи својата оценка, должен е да 
направи за тоа забелешка што ја потпишува и 
осигуреното лице. 

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

Член 114 
Лекарската комисија е должна веднаш да го 

земе во постапка приговорот заради донесување 
на оценка. 

Ако приговорот е изјавен против оценката за 
работната способност на осигуреникот, лекарската 
комисија е должна веднаш да го повика осигуре-
никот на преглед. Во другите случаи комисијата 
ќе го повика на преглед осигуреното лице ако сме-
та дека е тоа потребно за давање на правилна 
оценка. Ако лекарската комисија смета дека е по-
требно да се дополни медицинската обработка, ќе 
ги определи без одлагање потребните медицински 
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 ос-
нова за давање на оценката. 

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

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

Член 115 
Против оценката на лекарската комисија во 

случаите кога согласно општиот акт на Заедни-
цата (чл. 112 ст. 2) одлучува како првостепен орган, 
може да се поднесе приговор до Комисијата на 
вештаци — лекари во рок од три дена од денот на 
соопштувањето на оценката на лекарската коми-
сија. / 

Приговорот се поднесува усно, на записник или 
писмено до лекарската комисија против чија оцен-
ка се изјавува приговорот, а таа е должна приго-
ворот заедно со предметот веднаш да го достави 
до Комисијата на вештаци-лекари. Приговорот мо-
же да се поднесе во писмена форма и непосредно 
до комисијата на вештаци — лекари. 

Член 116 
Комисијата на вештаци — лекари е должна 

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

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

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

За оценката на комисијата на вештаци — ле-
кари — писмено се известуваат осигуреникот, ле-
карската комисија, против чија оценка е изјавен 
приговорот, лекарот поединец, Стручната служба 
на Заедницата и организацијата односно приват-
ниот работодавач каде што осигуреникот е вра-
ботен. 

Член 117 
Стручната служба на Заедницата, организаци-

јата односно приватниот работодавач каде што е 
вработен осигуреникот можат да бараат осигуре-
никот чија способност ја оценил лекарот, да се 
подложи на преглед од страна на надлежната ле-
карска 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 приемот на 
барањето веднаш да го повика осигуреникот на 
преглед. 
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Осигуреникот е должен да се јави на лекар-
ската комисија заради преглед во рокот 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. 

Член 118 
Правото на надоместок на личниот доход и 

другите парични надоместоци според овој статут, 
осигурените лица ги остваруваат, по правило во 
Заедницата доколку со овој статут не е поинаку 
предвидено. 

Определени права осигурениците можат да ос-
тваруваат во организациите во кои се вработени 
врз основа на договор склучен помеѓу Заедницата 
и тие организации. 

Член 119 
За правото на надоместокот на личниот доход 

па осигуреникот поради спреченост за работа што 
се остварува на товар средствата на Заедницата, 
решава Стручната служба на Заедницата по прет-
ходно прибавена оценка и мислење на лекар пое-
динец односно лекарската комисија. 

Член 120 
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 Стручната служба 
на Заедницата е должна да донесе решение во 
писмена форма. 

Член 121 
Против преостапеното решение со кое е одлу-

чено за остварувањето на правата од здравстве-
ното осигурување, осигуреното лице има право на 
жалба до Комисијата за жалби на Собранието на 
Заедницата. Решението на Комисијата за жалби е 
конечно. 

Член 122 
При решавањето за правата од здравственото 

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

Член 123 
Во постапката за остварување на правата на 

надоместок на личниот доход и другите парични 
примања, осигуреното лице може против конеч-
ното решение на Заедницата да поведе процесна 
постапка пред Општинскиот суд надлежен според 
седиштето на Заедницата и според местото на жи-
веење на осигуреното лице. 

Член 124 
Барање за остварување правата на надоместо-

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

Правата на парични надоместоци и помошти 
стасуваат и тоа: 

1. Правото на надоместок на личниот доход со 
истекот на последниот ден до кој на осигуреникот 
му припаѓа надоместокот; 

2. Правото на помош за опрема на новородено 
дете, ако не е исплатено пред раѓањето на детето 
со денот на раѓањето; 

3. Правото на посмртна помош и надоместок на 
трошоците за закоп со денот на смртта на осигуре-
ното лице; 

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

5. Правото на надоместок на останатите тро-
шоци — со наредниот ден од денот кога осигуре-
ното лице ги исплатило за користење на правата 
што му припаѓаат по овој статут. 

Посебни одредби за обезбедување на здравствената 
заштита во странство 

Член 125 
На осигурениците вработени ка ј југословенски-

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

На членовите на потесното семејство на осигу-
реник од ставот 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 — здравствена заштита 
само во случај на неопходна лекарска помош. 

Член 126 
На осигурениците — југословенски државјани 

вработени во домаќинствата на осигурениците — 
југословенски државјани на служба во странство 
кај југословенските организации или во меѓународ-
ните организации; вработени ка ј странските орга-
низации односно работодавачи ако го задржале 
својството на лице во здружениот труд на подрач-
јето на Заедницата, и осигурениците упатени во 
странство од организацијата ка ј која се во здру-
жен труд — поради вршење на определени рабо-
ти или задачи, им се обезбедува здравствена за-
штита за време на нивниот престој во странство 
до шест месеци само во случај на неопходна ле-
карска помош, а после тој рок здравствената за-
штита која по овој статут се обезбедува на оста-
натите осигуреници во работен однос. 

На членовите на потесното семејство на оси-
гурениците од ставот 1 на овој член додека пре-
стојуваат со осигуреникот во странство, им се обез-
бедува здравствена заштита во ист обем како и на 
тие осигуреници. 

Член 127 
На осигурениците во здружен труд и осигуре-

ниците од членот 12 став 1 точка 7 и чл. 14 точка 
1 став 1 од овој статут, кои се упатени во стран-
ство поради стручно усовршување и учење односно 
пракса, им се обезбедува за време на нивниот пре-
стој во странство до шест месеци, здравствена за-
штита само во случај на неопходна лекарска по-
мош, а после тој рок здравствената заштита што 
се обезбедува по овој статут на останатите осигу-
реници во здружениот труд. 

Член 128 
На осигурените лица кои се наоѓаат во стран-

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

Член 129 
Ако во користење на здравствена заштита на 

осигурените лица од членот 125—128 од овој статут 
е неопходно болничко лекување, трошоците за так-
вото лекување за првите три месеци ги поднесува 
во целост Заедницата. Ако болничкото лекување 
трае подолго од три месеци, трошоците од првиот 
ден на четвртиот месец ги поднесува Заедницата 
само до износот на трошоците што би се платиле 
на подрачјето на Заедницата односно во здравст-
вената организација на територијата на СФРЈ каде 
е индицирано таквото лекување. Ако преместува-
на на болниот на болничко лекување во СФРЈ не 
е можно поради неговата здравствена состојба од-
носно е нецелисходно поради поголема оддалече-
ност, Заедницата ги поднесува трошоците во целост 
и преку три месеци на лекување. 
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На осигурените лица на кои за време на пре-
стојот во странство им се обезбедува здравствена 
заштита само за случај на неопходна лекарска по-
мош, ако здравствената заштита ја користат во 
странство во поширок обем односно преку опреде-
лените рокови, трошоците за здравствената за-
штита користена во странство ќе се надоместат на 
товар средствата на Заедницата во динарски сред-
ства и тоа само до "износот на трошоците за пру-
жање на таква на подрачјето на Заедницата однос-
но каде според карактерот на заболувањето слу-
чајот можел да се лекува на територијата на 
СФРЈ. 

Член 130 
Начинот и условите на обезбедување и оства-

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

Собранието на Заедницата може да го овласти 
Собранието на Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување со општ акт 
да ги утврдува начинот и условите на обезбеду-
вање 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 височината 
на учеството на осигурените лица во трошоците за 
користење на лекови што се обезбедуваат на оси-
гурените лица кои остваруваат здравствена за-
штита во странство. 

Член 131 
На осигурениците од чл. 16 и чл. 25 од овој 

статут, трошоците за лекување во странство ако 
со таму затекнати, се признаваат само за случај 
на итна медицинска помош и повреда предизвика-
ни од несреќен случај и тоа во динарски средства, 
во висината на трошоците што би биле направени 
доколку лекувањето би било спроведено на по-
драчјето на Заедницата. 

Ш. 
СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 132 
Средствата на Заедницата се обезбедуваат од 

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

Член 133 
Средствата на Заедницата за одделна година 

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

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

Член 134 
Средствата за обезбедување на правата од 

здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување за корисниците на услу-
гите — работници и корисниците на услугите — 
земјоделци се водат и искажуваат одвоено. 

Член 135 
Средствата на Заедницата за обезбедување на 

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

1. придонеси за здравствено осигурување; 
2. надоместок од здравственото реосигурување; 
3. средства на фондот на солидарноста: 
4. средства издвоени од вишокот на приходи 

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

цата; 
6. надоместок на трошоците за здравствена за-

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

ците за здравствена заштита по конвенции; 

8. приходи по основа на надоместок на штета; 
9. други приходи на Заедницата. 

Член 136 
Средствата на Заедницата за обезбедување на 

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

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

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

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

над расходите според одлуката на Заедницата; 
6. камата на вложените средства на Заедни-

цата; 
7. други приходи на Заедницата. 
Од средствата на Заедницата се намируваат 

расходите за: 
1. остварување правата на осигурените и неоси-

гурените лица по основа на задолжителните видо-
ви на здравствена заштита; 

2. остварување правото на осигурениците од 
здравственото осигурување по основа на несреќа 
на работа и заболување од професионални бо-
лести; 

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

4. премиите на здравственото реосигурување; 
5. посебен придонес на фондот на солидарно-

ста; 
6. надоместок на Стручната служба на Заед-

ницата; 
7. финансирање на Републичката заедница на 

здравството и здравственото осигурување; 
8. потребите на студиските и научно-истражу-

вачките работи со цел за унапредување на здрав-
ственото осигурување; 

9. финансирање на проширена репродукција во 
здравствената дејност; 

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

11. за намирување на останатите трошоци на 
заедницата (трошоци на самоуправните органи, тро-
шоци на платниот промет и др.). 

Член 137 
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 здравствено-
то осигурување се обезбедува на товар на сред-
ствата на странскиот носител на осигурувањето, се 
водат и искажуваат одделно. 

Член 138 
Заедницата задолжително формира резервен 

фонд за обезбедување финансиска стабилност во 
работењето и ликвидност во извршувањето на об-
врските спрема осигурените лица, здравствените 
организации на здружениот труд и другите орга-
низации на кои им е доверено спроведувањето на 
здравственото осигурување. 

Резервниот фонд се формира одделно за сред-
ствата за обезбедување на правата од здравствена-
та заштита и другите права од здравственото оси-
гурување на корисниците на услугите — работни-
ци и корисниците на услугите земјоделци. 

Член 139 
Резервниот фонд на здравственото осигурување 

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

ствата остварени со придонесите за здравствено 
осигурување во височина која ќе ја определи Со-
бранието на Заедницата; 
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2. издвојување на вишокот на приходите над 
расходите во височина која ќе ја определи Собра-
нието на Заедницата; 

3. камата на вложените средства на резервниот 
фонд. 

Член 140 
Задолжителната резерва не може да биде по-

ниска од двомесечниот просечен износ на вкупно 
планираните приходи на Заедницата 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 од една четвртина во се-
која година во која треба да се обезбеди. 

Член 141 
Средствата на резервниот фонд можат да се ко-

ристат во текот на годината како обртни средства 
за извршување на текуштите обврски на Заед-
ницата. 

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

Член 142 
В И Ш О К О Т на расходите над приходите што се 

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

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

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

Член 143 
Средствата на Заедницата што се остваруваат 

со придонеси за здравствено осигурување ги обез-
бедуваат: 

1. работниците во основните организации на 
здружениот труд и другите самоуправни органи-
зации и заедници, во работните заедници на др-
жавните органи, општествено-политичките органи-
зации и здруженијата и други работни заедници 
кои не се организирани како организации на здру-
жен труд; 

2. членовите на собранијата на општествено-
политичките заедници и на нивните органи, на 
постојани должности и избраните лица на постоја-
ни должности во општествено-политичките и други 
самоуправни организации, заедници и комори, ако 
им е тоа единствено или главно занимање и ако 
примаат паричен надоместок за својата работа; 

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

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

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

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

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

и другите самоуправни организации и заедници, 
државните органи, општествено-политичките орга-
низации и здруженија и други работни заедници 
што не се организирани како организации на здру-
жениот труд. 

Член 144 
Основицата за пресметување и уплатување на 

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

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

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

и други примања освен додатокот за помош и нега; 
— обврзниците од точка 6 договорната осно-

вица за осигурување; 
— обврзниците од точка 7 просечниот износ ис-

платен на име паричен надоместок на привремено 
безработни лица за времето за кое се плаќа при-
донес за здравствено осигурување. 

Основица за пресметување и уплатување на 
придонесот од точка 8 за осигурување во случај 
на несреќа на работа и заболување од професио-
нални болести на работниците и учениците на учи-
лиштата за средно образование за одделни занима-
т е е остварениот доход намален за пресметаните 
законски и договорни обврски, освен данокот на 
доход. 

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

Член 145 
Висината на придонесите ја утврдува Заедни-

цата. 
Висината на придонесите се определува така 

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

Член 146 
Придонесите за здравствено осигурување се 

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

штита и правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување утврдени 
со овој статут и 

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

Член 147 
Придонесите за задолжителните видови на 

здравствената заштита и за здравствената зашти-
та и другите права од здравственото осигурување 
утврдени со овој статут, се утврдуваат според 
единствени пропорционални стапки на личните до-
ходи односно основиците за пресметување и пла-
ќање на придонесите. 

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

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

Член 148 
За лицата вработени во странство ка ј меѓуна-

родни и други организации, по основа на меѓуна-
роден договор или ка ј странски работодавач ако 
се осигурени според овој статут, како и за осигу-
рениците вработени ка ј југословенските организа-
ции во странство, се плаќа и посебен придонес за 
користење на здравствена заштита во странство. 

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

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

Посебниот придонес за лицата од став 2 на 
ОБОЈ член се пресметува одделно за секој осигу-
рен ризик според единствени износи на придоне-
сот. 

Член 149 
Собранието на Заедницата може за одделни ка-

тегории осигуреници, придонесите за здравствено 
осигурување да ги определи во постојани месечни 
износи. 

Член 150 
Одлуките за стапките и износите на придоне-

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

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

Член 151 
Придонесите за здравственото осигурување ги 

пресметуваат и уплатуваат: 
1. организациите на здружениот труд и дру-

гите самоуправни организации, државните органи, 
општествено-политичките организации и заедни-
ци и други организации што исплатуваат личен 
доход; 

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

3. заедниците за вработувањето — за прија-
вените привремено безработни лица кои имаат пра-
во на здравственото осигурување врз основа на 
овој статут; 

4. заедниците на пензиското и инвалидското 
осигурување за уживателите на пензија, корисни-
ците на правата од професионалната рехабилита-
ција и правото на вработување на инвалидското 
осигурување како и за уживателите на инвалид-
нина; 

5. уживателите на пензија или инвалиднина од 
странски носители на осигурувањето; 

6. осигурениците — работници — југословенски 
државјани: 

а) вработени во странство — за членовите на 
своето потесно семејство кои живеат на подрачјето 
на Заедницата, а на кои не им е обезбедена здрав-
ствена заштита кај странскиот носител на здрав-
ственото осигурување; 

б) 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 на работа кај ме-
ѓународни и други организации по основа на ме-
ѓународен договор или кај странски работодавач, а 
задолжително се осигурени според Законот и овој 
статут; 

7. организациите на здружениот труд — за 
лица на задолжителна практична работа или до-
броволна практика (волонтери); 

8. организациите — за лицата на школување, 
стручно усовршување или постдипломски студии 
на кои поради тоа им престанало својството на 
работник во здружениот труд, а примаат стипен-
дија и за лицата кои пред здобивањето на свој-
ство на работник во здружениот труд ги упатат 
како свои стипендисти на практична работа во 
друга организација заради стручно оспособување; 

9. организациите и приватните работодавачи кај 
кои се изведува практичната настава за учениците 
на училиштата за средно образование од одреде-
но занимање за кои покрај училишната се изведу-
ва и практична настава; 

10. странските носители на осигурувањето пре-
?у органот за врска — за членовите на семејства-
та на наши работници вработени во странство оси-
гурени по меѓународните спогодби. 

Член 152 
Врз основа на одлука на Собранието на Заед-

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

Член 153 
Обврзници за уплата на придонесите за здрав-

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

1. За лицата кои учествуваат во младински ра-
ботни акции кои по прописите за инвалидското оси-
гурување се осигурени за сите случаи на инвалид-
ност и за лицата кои учествуваат во организирани 
јавни работни акции ако на тие работи работат 
најмалку 6 часа дневно — инвеститорот на тие ра-
боти на товар на своите средства. 

2. За лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука — логорување и лицата припадници на те-
риторијалните единици и припадници на цивил-
ната заштита — општината која ја организира 
иредвојничката обука односно извршувањето на 
задачите. 

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

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

5. За лицата кои работат помалку од половина 
од полното работно време — и лицата кои вршат 
работа или задача по основ на договор за дело, 
организацијата кај која се вработени односно за 
која ја вршат работата. 

6. За припадниците на доброволните организа-
ции на противпожарната заштита — органот однос-
но организацијата што ја формира доброволната 
организација на противпожарната заштита. 

Член 154 
Придонесите од членот 153 од овој статут се 

плаќаат само за лицата кои немаат својство на 
осигуреници, односно кои во рамките на Заедни-
цата во која се осигурени користат помал обем на 
здравствена заштита од онаа што им се обезбедува 
според овој статут. 

Член 155 
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 
лични доходи. 

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

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

тење го водат преку Службата на општественото 
книговодство на денот на подигањето на средства-
та за исплата на личните доходи; 
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2. за обврзниците кои своето финансиско рабо-
тење не го водат преку Службата на општествено-
то книговодство — последниот ден во месецот за 
кој се врши исплатата на личниот" доход, односно 
првиот ден во месецот ако исплатата на личниот 
доход е договорена однапред; 

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

За останатите обврзници на придонеси кои не 
сс опфатени во претходниот став, обврската за 
плаќање на придонесите ќе се регулира со посе-
бен акт на Заедницата. 

Член 157 
Утврдувањето и наплатата на придонесите за 

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

Член 158 
Обврзникот кој не ќе ги плати придонесите 

во рокот на стасаноста; должен е да плати каз-
нена камата по стапка од 0,1% дневно на изно-
сот за ненавремено платените придонеси за сите 
денови на задоцнувањето. 

Член 159 
Обврзникот на придонес кој уплатил придоне-

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

Повеќе уплатените придонеси ќе се вратат на 
обврзникот по негово барање. 

Член 160 
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 Заедницата извршено со цел 
за утврдување на обврската за плаќање на 
придонесите или наплатата што е ставена до зна-
ење на обврзникот. По секој прекин 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. 

Член 161 
Побарувањата на обврзникот на придонесите за 

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

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

Член 162 
Неуплатениот стасан придонес може да се от-

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

ганизација е отворена постапка на присилна лик-
видација, а во текот на постапката придонесот не 
можел да биде наплатен поради недостиг на сред-
ства. 

2. ако обврзникот на придонесот — физичко 
лице умрел односно се иселил во непознато мес-
то и не оставил имот од кој би можел да се нап-
лати придонесот, односно ако новото место на жи-
веење или престој не можело да се утврди ни со 
проверка кај органите за внатрешни работи. 

3. ако кај обврзникот на придонесот — физич-
ко лице е утврдена од страна на надлежен извр-

шен орган неможност за наплата на долгот при 
што присилната наплата да е. обидувана најмалку 
три пати во последните три години од денот на 
стасаноста. 

Член 163 
Заедницата има право да врши преглед на кни-

гите и евиденциите ка ј обврзниците на придоне-
сите заради контрола на правното пресметување и 
уплатување на придонесите, контрола на пријавите 
за осигурување и контрола на остварувањето на 
правата на осигурените лица. 

Член 164 
Финансиското работење на Заедницата опфаќа 

особено: 
— составување на финансискиот план на при-

ходите и расходите; 
— пратење на остварувањето на приходите и 

извршувањето на расходите; 
— водење на книговодство и евиденција за 

финансиското работење и за средствата на Заед-
ницата ; 

— составување на завршната сметка. 

Член 165 
Финансискиот план на Заедницата се донесу-

ва за една календарска година и важи за годината 
за која е донесен. 

Финансискиот план по правило се донесува 
пред почетокот на годината. 

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

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

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

баланс на финансискиот план со цел да се обез-
беди усогласување на приходите и расходите на 
Заедницата. 

IV. 
СЛОБОДНА РАЗМЕНА НА ТРУДОТ 

Член 167 
Слободната размена на трудот помеѓу корисни-

ците на услугите и давателите на услугите во За-
едницата се остварува врз основа на мериле! ут-
врдени со овој статут во согласност со општестве-
ни договори и самоуправни спогодби. 

Основите и мерилата утврдени со овој статут 
се основа за поблиско уредување на односите во 
слободната размена на трудот самоуправни спогод-
би, општи акти на Заедницата и договори за ука-
жување на здравствени услуги и остварување на 
здравствената заштита. 

Член 168 
Слободната размена на трудот во Заедницата се 

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

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

2. плановите за работа на здравствените орга-
низации на здружениот труд усогласени со прио-
ритетните проблеми и мерките на програмата за 
здравствена заштита. 

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

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

Член 169 
Во Заедницата се донесуваат долгорочни, сред-

норочни и годишни програми и планови за развој 
на здравствената заштита и здравствената дејност. 
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Член 170 
Со програмите за здравствена заштита и здрав-

ственото осигурување се утврдуваат целите и мер-
ките по приоритет во согласност со потребите, ме-
дицинското, социјалното и економското значење на 
здравствените проблеми и материјалните можности 
на стопанството на подрачјето на Заедницата. 

Член 171 
На основа програмата за здравствена заштита 

се донесуваат плановите за работа на здравстве-
ните организации на здружениот труд. 

Член 172 
Ео Заедницата се донесува програма за развој 

на здравствената мрежа и врз основа на таа прог-
рама се обезбедуваат средства за изградба, рекон-
струкција, адаптација и опремување на објектите 
за здравствена заштита, а по пат на спогодување и 
договарање Заедницата ги здружува средствата за 
овие намени со средствата на општествено-поли-
тичките заедници, здравствените организации на 
здружениот труд и други организации и заедници. 

Член 173 
При донесување на програмите и плановите во 

Заедницата се врши усогласување на интересите и 
потребите со програмите и плановите на другите 
самоуправни интересни заедници и организации, со 
општествените планови на општината и на по-
широките општествено-политички заедници. 

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

Член 174 
Под објективни критериуми за вреднување на 

медицинската работа и за стекнување на доход во 
здравството се подразбираат со општествен дого-
вор, самоуправна спогодба или општ акт на Заед-
ницата утврдени критериуми а особено: 

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

— единствена нбменклатура на здравствените 
услуги; 

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

— категоризација на здравствените организа-
ции на здружениот труд. 

Член 175 
Во реализација на усвоените програми и пла-

нови, врз основа на мерила утврдени со овој ста-
тут, општествен договор, самоуправна спогодба или 
општ акт на Заедницата и во рамките на утврде-
ната политика на Заедницата за договарање на 
здравствената заштита за тековната година се 
склучуваат договори помеѓу заедницата и здрав-
ствените организации на здружениот труд за ука-
жување на здравствени услуги и остварување на 
здравствена заштита. 

Член 176 
Со. договорите од претходниот член се регу-

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

луги кои давателите на услугите ги пружаат на 
осигурените лица; 

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

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

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

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

и друга документација и поднесување на извеш-
таи; 

— контрола на извршувањето и мерки за не-
исполнување на договорните обврски; 

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

Член 177 
Корисниците на услугите имаат право да орга-

низираат и спроведуваат контрола над условите и 
начинот под кои се укажува здравствената заш-
тита од страна на давателите на услугите. 

Контролата на остварувањето на преземените 
обврски се врши по правило два пати годишно. 

Со одлука на Собранието на Заедницата или 
договорот за укажување на здравствените услуги 
поблиску се регулира начинот на вршењето на кон-
тролата и видот на санкциите за неизвршување на 
преземените обврски. 

Член 178 
Работниците во организациите на здружениот 

труд што вршат здравствена дејност — даватели 
на услугите со слободна размена на трудот стек-
нуваат доход преку цената на здравствената заш-
тита (здравствени услуги, програми, акции, мерки 
и др.) што се утврдува во Заедницата. 

Член 179 
Цената на здравствената заштита во Заедница-

та ја утврдуваат корисниците на услугите и дава-
телите на услугите, рамноправно и заеднички во 
согласност со утврдените основи и мерила за сло-
бодна размена на трудот и во рамките на распо-
ложивите средства на Заедницата за тековната го-
дина. 

Член 180 
Со остварувањето на слободната размена на 

трудот помеѓу корисниците на услугите и давате-
лите на услугите во Заедницата се обезбедува: 

1. на осигурените лица квалитетна здравстве-
на заштита и остварување на утврдените права од 
здравственото осигурување; 

2. на давателите на услугите доход како ре-
зултат на извршената работа во пружањето на 
здравствените услуги со цел за обезбедување ед-
наква општествено економска положба со работ-
ниците од другите области на здружениот труд. 

V. 
САМОУПРАВУВАЊЕ И САМОУПРАВНА ОРГА-

НИЗИРАНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 181 
Работниците, земјоделците и работниците во ор-

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

— собирите на работните луѓе во основните 
организации на здружениот труд, во работните за-
едници и други организации што не се организи-
рани како организации на здружениот труд во 
месните заедници и другите самоуправни органи-
зации и заедници; 

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

— преку делегатите во Собранието на Заед-
ницата. 

Член 182 
На собирите на работните луѓе, основачите на 

Заедницата непосредно расправаат и заземаат ста-
вови особено за: 

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

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

— Статутот и другите општи акти на Заедни-
цата со кои се утврдуваат права и обврски на оси-
гурениците. 

Стр. 494 — Бр. 19 
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Член 183 
Заради непосредно остварување на своите 

права, должности и одговорности и заради органи-
зирано учество во вршењето на функциите на Соб-
ранието на Заедницата, работниците и другите ра-
ботни луѓе во основните самоуправни организации 
и заедници образуваат свои делегации на начин 
и по постапка утврдена со нивните статути и други 
општи акти во согласност со Закон. 

Член 184 
Поаѓајќи од интересите и насоките на основ-

ните самоуправни организации и заедници и ува-
жувајќи ги интересите на другите самоуправни 
организации и заедници и општите општествени 
интереси и потреби, делегациите утврдуваат ос-
новни ставови за работа на делегатите во Собра-
нието на Заедницата и за нивното учество во од-
лучувањето. 

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

1. ги усогласува ставовите на соборите на 
работните луѓе; 

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

3. ги разгледува Статутот и другите општи 
акти на Заедницата, општествените договори и са-
моуправните спогодби со кои се утврдуваат права 
и обврски за членовите на Заедниците и дава свои 
мислења и предлози; 

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

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

6. ја следи работата на своите делегати во Соб-
ранието на Заедницата и им дава упатства и 
смерници за заземање на ставови по одделни пра-
шања; 

7. ја известува самоуправната организација од-
носно заедница за прашањата што се претресуваат 
и за кои се одлучува во Собранието на Заедни-
цата и за иницијативите и предлозите на деле-
гатите на другите самоуправни организации и за-
едници; 

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

9. учествува преку делегатите во целокупната 
работа во одлучувањето на Собранието на Заед-
ницата; 

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

Член 185 
Делегациите се должни за својата работа и за 

работата на делегатите во Собранието на Заедни-
цата да ја известуваат самоуправната организа-
ција односно заедница, а за својата работа се одго-
ворни пред тие организации односно заедници^ 

Делегациите соработуваат со делегациите на 
самоуправните организации и заедници заради спо-
годбено изнаоѓање на заеднички решенија по пра-
шањата од надлежноста на Собранието на Заедни-
цата. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 

1. Состав и избор 

Член 186 
Со работите на Заедницата управува Собра-

нието на Заедницата. 
Собранието на Заедницата го сочинуваат: 
— Соборот на делегатите на корисниците на 

услугите — работници; 

— Соборот на делегатите на корисниците на 
услугите — земјоделци; 

— Соборот на делегатите на давателите на ус-
лугите. 

Член 187 
Соборот на делегатите на корисниците на ус-

лугите — работници, се состои од 40 делегати. 
Соборот на делегатите на корисниците на ус-

лугите — земјоделци, се состои од 10 делегати. 
Соборот на делегатите на давателите на услу-

гите се состои од 30 делегати. 

Член 188 
Делегатите во соборите на Собранието на За-

едницата се избираат за време на четири години. 
Никој не може повеќе од двапати едноподру-

го да биде биран за делегат во собор на Собрание-
то на Заедницата. 

Член 189 
Изборот и отповикувањето на делегатите во 

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

Верификација на мандатот на делегатите вршат 
соборите на делегатите на Собранието на Заедни-
цата по постапка утврдена со Деловникот на Соб-
ранието. 

Член 190 
Општинската синдикална организација активно 

и непосредно учествува во спроведувањето на пос-
тапката за избор на делегати во соборите на Соб-
ранието на Заедницата. 

Член 191 
Изборите за делегати во соборите на Собрание-

то на Заедницата ги распишува Собранието на За-
едницата. 

Кандидирање™ на делегати и изборите на де-
легатите се спроведуваат по изборни единици утвр-
дени со одлука на Собранието на Заедницата. 

Изборите за делегати во соборите на Собра-
нието на Заедницата се одржуваат најдоцна 15 де-
на пред истекот на времето за кое биле избрани 
делегатите на кои им престанува мандатот. 

Времето од распишувањето до одржувањето на 
изборите не може да биде подолго од два месеца 
ниту пократко од еден месец. 

Член 192 
Собранието на Заедницата со одлука го опре-

делува бројот на делегатите што ги делегира се-
која делегација и ги утврдува делегациите што из-
бираат заеднички делегат. 

Бројот на делегатите што ги делегира секоја 
делегација односно повеќе делегации на основни-
те самоуправни организации и заедници се опреде-
лува сразмерно со бројот на работните луѓе што 
работат во тие организации односно заедници, од-
носно живеат во месните заедници, водејќи смет-
ка за обезбедувањето на соодветна застапеност на 
одделните области на општествениот труд. 

Член 193 
Делегатите кои се избрани во соборите на де-

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

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

2. При заземањето на ставови по прашањата за 
кои се одлучува во органите на Заедницата да пос-
тапуваат во согласност со смерниците и основните 
ставови на делегациите кои ги делегирале и со 
интересите на Заедницата како целина; 

3. За работата на органите на Заедницата и 
за својата работа да ги известуваат делегациите 
кои ги делегирале и пред кои се одговорни за 
својата работа; 
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4. Да покренуваат иницијатива за разгледување 
на одредени прашања од областа на здравството и 
здравственото осигурување пред органите на За-
едницата; 

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

Член 194 
Делегатот е самостоен во определувањето и 

гласањето. 
Делегатот е лично одговорен за вршење на 

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

Делегатот има право да поднесе оставка и да 
ја образложи. 

Член 195 
Со деловникот на Собранието на Заедницата 

поблиску се утврдуваат правата и должностите и 
одговорностите на делегатите. 

Член 196 
На делегат во собор на Собранието на Заед-

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

1. Со отповикување; 
2. Со уважување на оставката; 
3. Ако со правосилна судска пресуда биде осу-

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

4. Ако настапи случај на неспорност на функ-
цијата на делегатот со друга функција односно 
служба; 

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

2. Делокруг на работа 

Член 197 
Работите од надлежноста на Собранието на За-

едницата утврдени со закон, Самоуправната спогод-
ба за основање на Заедницата, овој статут и дру-
гите самоуправни општи акти на Заедницата, Со-
борите на делегатите ги вршат на заедничка сед-
ница, рамноправно и самостојно. 

Член 198 
Собранието на Заедницата на заедничките сед-

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

вршна сметка на Заедницата; 
3. Го усвојува годишниот извештај за работа-

та на Заедницата, ги разгледува извештаите за 
здравствената состојба на населението и за усло-
вите под кои се укажува здравствената заштита; 

4. Донесува деловник за работа; 
5. Донесува програма за работа; 
6. Го избира и отповикува претседателот и за-

меникот на претседателот на Собранието на Заед-
ницата ; 

7. Ги избира и отповикува претседателите и 
членовите на извршните органи и другите пос-
тојани и повремени органи и тела на Собранието 
на Заедницата; 

8. Го именува и разрешува секретарот на За-
едницата; 

9. Одлучува за основањето и организацијата 
на Стручната служба на Заедницата преку која 
обезбедува вршење на стручните, административ-
ните и финансиските работи; 

10. Одлучува за склучување спогодба за ре-
гулирање на меѓусебните односи помеѓу Заедни-
цата и работниците на Стручната служба на За-
едницата; 

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

12. Одлучува за склучување спогодба со дру-
ги интересни заедници и организации за вршење 

на Ох1ределени стручни, финансиски и администра-
тивни работи за тие заедници односно организа-
ции од страна на Стручната служба на Заедни-
цата; 

13. Покренува иницијатива и учествува во 
склучувањето на општествени договори и самоуп-
равни спогодби со кои се остварува самоуправно 
уредување и усогласување на општествено-економ-
ските и други односи во областа на здравството и 
здравственото осигурување; 

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

15. Утврдува предлози за измени и дополну-
вање на самоуправната спогодба за основање на 
Заедницата; 

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

17. Врши и други работи за кои е овластена 
со закон, овој статут, општествен договор, самоуп-
равна спогодба и другите самоуправни општи акти 
па Заедницата. 

На заедничка седница Собранието одлучува 
рамноправно со надлежните собори на Собранието 
на Општината на град Скопје за прашањата од 
областа на здравството и здравственото осигуру-
вање. 

Член 199 
Соборот на делегатите на корисниците на услу-

гите — работници и Соборот на делегатите на да-
вателите на услугите во рамките во рамноправен 
делокруг: 

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

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

3. ги утврдуваат приоритетите во изградбата и 
опремувањето на здравствените објекти на подрач-
јето на Заедницата и за насочување на средствата 
обезбедени за проширување на материјалната ос-
нова на трудот во здравствените организации на 
здружениот труд; 

4. ги утврдуваат основите и условите за оства-
рување слободна размена на трудот помеѓу корис-
ниците на услугите и давателите на услугите и 
цената на здравствената заштита; 

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

6. ги утврдуваат придонесите за здравствено 
осигурување; 

7. ги утврдуваат основите и мерилата за из-
двојување на средства во резервниот фонд на За-
едницата ; 

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

9. вршат и други работи кои со закон, овој 
статут и другите самоуправни општи акти на За-
едницата ќе им бидат ставени во надлежност. 

Член 200 
Соборот на делегатите корисниците на услу-

гите — земјоделци и соборот на делегатите на да-
вателите на услугите во рамноправен делокруг: 

1. ја утврдуваат политиката на развој и унап-
редување на здравствената заштита и здравствена-
та дејност и донесуваат годишни и перспективни 
планови за развој на здравствената заштита и 
здравствената дејност; 

2. одлучуваат за усмерување на средствата 
обезбедени за здравствена заштита врз основа на 
заеднички утврдената политика и за условите и 



16 јуни 1976 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ Бр. 19 — Стр. 497 

начинот под кои се остварува здравствената заш-
тита; 

3. ги утврдуваат приоритетите во изградбата и 
опремувањето на здравствените објекти на подрач-
јето на Заедницата и за насочување на средствата 
обезбедени за проширување на материјалната ос-
нова на трудот во здравствените организации на 
здружениот труд; 

4. ги утврдуваат основите и условите за оства-
рување слободна размена на трудот помеѓу корис-
ниците на услугите и давателите на услугите и 
цената на здравствената заштита; 

5. ги утврдуваат придонесите за здравствено 
осигурување; 

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

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

8. вршат и други работи кои со закон, овој 
статут и другите самоуправни општи акти на За-
едницата ќе им бидат ставени во надлежност. 

Член 201 
Соборот на делегатите на корисниците на услу-

гите — работници во самостоен делокруг, донесу-
ва општи акти за правата од здравствената зашти-
та и другите права од здравственото осигурување, 
за условите и начинот на нивното остварување и 
г.рши други работи кои со закон, овој статут и 
другите самоуправни акти на Заедницата ќе му би-
дат ставени во надлежност. 

Член 202 
Соборот на делегатите на корисниците на ус-

лугите земјоделци во самостоен делокруг донесува 
општи акти за правата од здравствената заштита 
и другите права од здравственото осигурување, за 
условите и начинот на нивното остварување' и вр-
ши други работи кои со закон, овој статут и дру-
гите самоуправни акти на Заедницата ќе му бидат 
ставени во надлежност. 

Член 203 
Собранието на Заедницата на заедничка сед-

ница на сите собори на делегатите донесува полно-
важни одлуки со мнозинство гласови на присутните 
делегати. 

За донесување на акти на заеднички седници 
потребно е присуство на мнозинството на делега-
тите на соборите. 

Член 204 
Во работите од надлежноста на Собранието на 

Заедницата за кои самостојно одлучува одделен со-
бор на делегатите за полноважно одлучување по-
требно е присуство на мнозинството на делега-
тите на тој собор. 

Полноважни се одлуките за кои гласало мно-
зинството од присутните делегати. 

Член 205 
Во работите од надлежноста на Собранието на 

Заедницата за кои рамноправно одлучуваат собо-
рите на делегатите на корисниците на услугите и 
соборот на делегатите на давателите на услугите, 
за полноважно одлучување потребно е мнозин-
ство на делегатите на секој надлежен собор. 

Одлука или друг општ акт во чие донесува-
ње рамноправно учествуваат соборите на делега-
тите на корисниците на услугите и соборот на де-
легатите на давателите на услугите се смета за до-
несена кога е изгласана во истоветен текст во над-
лежните собори. 

Ако при одлучувањето во надлежните собори 
ни по два претреса едноподруго не се постигне со-
гласност за истоветноста на текстот на одлуката 
или друг општ акт, се пристапува кон постапка за 
усогласување. 

Постапката за усогласување ја спроведува за-
едничката комисија во која секој собор избира 
еднаков број членови. 

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

Ако во комисијата не се постигне согласност 
или ако еден собор не го усвои предлогот на коми-
сијата за решавање на спорното прашање, Со-
бранието на Општината на град Скопје, донесува 
од пука со која привремено го решава тоа прашање. 

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

Член 206 
Соборот на делегати на Собранието на Заедни-

цата заседава и одлучува одделно на свои седни-
ци, но соборите можат да одлучуваат да заседа-
ваат и да работат на заеднички седници, заради 
претресување на одделни прашања и сослушува-
ње на образложенија и усогласување на ставови. 

Соборите на делегатите кои учествуваат рамно-
правно во донесувањето на одлуки или други акти 
можат да одлучат одлуката или актот да го прот-
ресат или донесат на заедничка седница. 

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

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

причини, Собранието на Заедницата може да од-
лучи гласањето за поодделно прашање да се из-
врши тајно. 

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

поблиску се утврдуваат остварувањето на права-
та и должностите на делегатите, начинот на рабо-
тата на Собранието, соборите на делегатите, нив-
ните органи, изборот и разрешувањето на функци-
онерите на Собранието, соборите, Извршниот одбор 
и другите органи и тела, постапката за донесува-
л е на актите како и други прашања од значење за 
работата на Собранието, соборите и нивните органи. 

Член 209 
Право на предлагање на одлуки и други акти 

од надлежноста на Собранието на Заедницата има: 
секој делегат во својот собор, Извршниот одбор и 
другите органи и тела на Собранието и неговите 
собори. 

Член 210 
Општинската синдикална организација има 

право да покренува иницијатива за донесување на 
нормативни акти од надлежноста на Собранието 
на Заедницата и право на учество во постапката 
за нивното донесување. 

Собранието на Заедницата задолжително при-
бавува ставови, предлози и мислења на општин-
ската синдикална организација и другите опште-
ствено-политички организации од градот по пред-
логот на статутот и другите самоуправни општи 
ачти што ги донесува во рамките на својот дело-
круг. ги разгледува нивните ставови и предлози и 
по нив се изјаснува. 

Член 211 
Општинската синдикална организација има 

право да дава предлози и иницијативи за склучу-
вање на самоуправни спогодби и општествени до-
говори меѓу самоуправните интересни заедници, 
легу корисниците и давателите на услугите и не-
посредно да учествува во нивното склучување. 

Член 212 
Собранието на Заедницата и општинската син-

дикална организација ќе ги усогласуваат ставовите, 
особено кога се решаваат прашања во врска со 
правата и обврските на основачите на Заедницата 
како што се: висината на стапките на придонесите, 
партиципација на осигурениците во трошоците на 
користење на здравствената заштита, утврдување-
то на средствата за развој и унапредување на 
здравствената дејност и друго. 
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3. Претседател на Собранието на Заедницата 
и претседатели на соборите 

Член 213 
Собранието на Заедницата од редот на своите 

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

и неговиот заменик се избираат за време од че-
тири години. 

Претседателот на Собранието на Заедницата и 
неговиот заменик се избираат по постапка утвр-
дена со Деловникот на Собранието на Заедницата. 

Член 214 
Претседателот на Собранието на Заедницата го 

претставува Собранието и ги врши особено след-
ните работи: 

— ги организира и свикува заедничките сед-
ници на сите собори на делегатите и раководи.со 
нив; 

— дава иницијатива за претресување на од-
делни прашања од делокругот на Собранието. и 
неговите органи и тела и се грижи за усогласу-
вање на нивната работа; 

— ја поттикнува меѓусебната соработка на со-
борите на делегатите како и соработката на ор-
ганите и телата на Собранието; 

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

— врши и други работи предвидени со делов-
никот или што ќе му ги одреди Собранието на За-
едницата ; 

— претседателот на Собранието ги потпишува 
сите акти што ги донесува Собранието на Заедни-
цата, освен препораките на одделните собори. 

За својата работа претседателот е одговорен на 
Собранието на Заедницата. 

Член 215 
Претседателот на Собранието на Заедницата, 

во случај на отсутност или спреченост, го замену-
ва заменикот на претседателот на Собранието. 

Заменикот на претседателот му помага на прет-
седателот на Собранието на Заедницата во рабо-
тата и во договор со него врши определени работи 
од неговиот делокруг. 

Член 216 
Секој собор на делегатите од редот на своите 

членови избира претседател на соборот и негов за-
меник. 

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

Претседателот на соборот на делегатите и него-
виот заменик се избираат по постапка утврдена со 
Деловникот на Собранието на Заедницата. 

Член 217 
Претседателот на соборот на делегати ги врши 

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

соборот; 
— покренува иницијатива за претресување од-

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

соборот и соработка со другите собори; 
— се грижи за применувањето на деловникот, 
— се грижи за спроведувањето на начелата на 

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

што соборот ги донесува самостојно; 
— се грижи за остварување на правата на де-

легатите на соборот; 
— врши и други работи предвидени со Делов-

никот или што ќе му ги одреди Собранието на 
Заедницата или соборите на делегатите. 

Член 218 
Замениците претседатели на соборите ги заме-

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

ИЗВРШЕН ОДБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
ЗАЕДНИЦАТА 

Член 219 
Собранието на Заедницата има Извршен од-

бор. 
Извршниот одбор е извршен орган на Собрани-

ето на Заедницата. 

Член 220 
Извршниот одбор се состои од претседател и 

14 члена избрани од редот на делегатите на со-
борите на делегатите на Собранието на Заедни-
цата, и тоа: 

— 7 члена од редот на делегатите на соборот 
на делегатите на корисниците на услугите — ра-
ботници; 

— 2 члена од редот на делегатите на соборот 
на делегатите на корисниците на услугите — зем-
јоделци и 

— 6 члена од редот на делегатите на соборот на 
делегатите на давателите на услугите. 

Член 221 
Извршниот одбор на Собранието на Заедни-

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

самоуправните општи акти и други акти од над-
лежноста на Собранието на Заедницата; 

2. утврдува предлози на финансиските пла-
нови, завршни сметки на Заедницата, на самоу-
правни општи и други акти што ги донесува Со-
бранието на Заедницата и дава мислење по пред-
лозите на одлуки и други општи акти што на Со-
бранието му ги поднесуваат други овластени пред-
лагачи; 

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

4. се грижи за правилно спроведување на ут-
врдената политика на Заедницата и навремено из-
вршување на одлуките и заклучоците на Собра-
нието на Заедницата; 

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

6. ги разгледува поплаките на осигурениците во 
Ерска со работата на Заедницата и условите под 
кои се укажува здравствената заштита и презема 
односно предлага преземање на соодветни мерки; 

7. одлучува за надоместок на трошоците за пра-
вата од здравственото осигурување во висина до 
50.000 динари; 

8. дава согласност на општиот акт на Струч-
ната служба за утврдување на систематизацијата 
на работните места во службата; 

9. ги избира и именува помошниците на секре-
тарот на Заедницата и самостојните советници во 
Стручната служба; 

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

Член 222 
Претседателот и членовите на Извршниот од-

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

вршниот одбор се врши на првата седница на која 
се конституира Собранието на Заедницата на на-
чин и по постапка утврдена со деловникот на Со-
бранието на Заедницата. 

Член 223 
Секој член на Извршниот одбор има право да 

му предлага на Извршниот одбор претресување 
на одделни прашања од надлежноста на Одборот, 
да дава иницијатива за подготвување на самоу-
правни општи акти и други акти, како и да пред-
лага утврдување на начелни ставови и преземање 
на соодветни мерки. 
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Секој член на Извршниот одбор има право и 
должност, во согласност со ставот на Одборот да 
го претставува Одборот во Собранието на Заедни-
цата. 

Член 224 
Извршниот одбор работи и одлучува за пра-

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

Извршниот одбор одлучува со мнозинство на 
гласови на присутните членови. 

Член 225 
Претседателот на Извршниот одбор ги врши 

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

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

вршниот одбор и се грижи за нивното извршу-
вање. 

Член 226 
Претседателот на Извршниот одбор го заме-

нува во случај на отсутност или спреченост за ра-
бота, заменикот на претседателот. 

Член 227 
Извршниот одбор е одговорен за својата ра-

бота пред Собранието на Заедницата. 

Член 228 
Собранието може да отповика одделни членови 

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

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

борот предизвикува оставка на целиот Извршен 
одбор. 

Извршниот одбор може да поднесе и колектив-
на оставка. 

Ако Извршниот одбор поднесе колективна ос-
тавка како и во другите случаи кога му пре-
станува функцијата, Одборот останува на долж-
ност до избор на нов Извршен одбор. 

ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 229 
Постојани работни тела на Собранието на За-

едницата се: 
1. Комисија за избор и именување; 
2. Комисија за жалби; 
3. Комисија за следење и проучување на пра-

шањата во врска со остварувањето на слободната 
размена на трудот; 

4. Комисија за статутот. 
За разгледување на предлози на одлуки и на 

други акти и за проучување и претресување на 
други прашања од надлежноста на Собранието л 
неговите собори, Собранието и соборите на делега-
тите можат да образуваат одбори, комисии и други 
постојани и повремени работни тела. 

Член 230 
Комисијата за избор и именување се состои од 

претседател и 4 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

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

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

Член 231 
Комисијата за избор и именување ја спроведу-

ва постапката за избор, именување и разрешување 
на секретарот на Заедницата и работниците на ра-
ководни места во стручната служба на Заедницата, 
ги претресува сите прашања во врска со избо-

рите, именувањата и разрешувањата од надлеж-
носта на Собранието и му поднесува на Собрание-
то предлози за избор, именување и разрешување. 

Член 232 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и 4 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

жалби ги избира Собранието на Заедницата на 
својата прва седница од редот на делегатите на 
начин и постапка утврдени со Деловникот на Со-
бранието на Заедницата. 

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

Член 233 
Комисијата за жалби решава во втор степен 

по жалбите на осигурените лица изјавени против 
првостепените решенија донесени во постапката 
за остварување на правата од здравствената за-
штита и другите права од здравственото осигуру-
вање. 

Член 234 
Комисијата за следење и проучување на пра-

шањата во врска со остварувањето на слободната 
размена на трудот се состои од претседател и 14 
члена. 

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

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

Член 235 
Комисијата за следење и проучување на пра-

шањата во врска со остварувањето на слободната 
размена на трудот: 

1. ги разгледува предлозите на програми за 
развој на здравствената заштита и здравствената 
дејност; 

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

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

4. го проучува проблемот на цените на здрав-
ствените услуги и поднесува предлози за утврду-
вање на цените на здравствените услуги; 

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

6. го следи извршувањето на договорите склу-
чени помеѓу Заедницата и организациите на здру-
жениот труд од областа на здравството, условите 
под кои осигурениците ја остваруваат здравстве-
ната заштита и предлага на Собранието и над-
лежните собори преземање на соодветни мерки; и 

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

Член 236 * 
Комисијата за статутот се состои од претседа-

тел и 8 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

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

Претседателот и членовите на Комисијата за 
статутот се избираат за време од 4 години. 
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Член 237 
Комисијата за статутот ги проучува и разгле-

дува мислењата и предлозите што се однесуваат 
на Статутот на Заедницата и му предлага на Со-
бранието на Заедницата измена и дополнување на 
статутот. 

Член 238 
Претседателот и членовите на работните тела 

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

Определен број на членови на комисиите и дру-
гите работни тела на Собранието можат да се из-
бираат и од редот на стручните и јавни работни-
ци со тоа што бројот на членовите од редот на 
стручните и јавни работници не може да биде 
поголем од бројот на членовите што се избираат 
од редот на делегатите. 

Член 239 
За проучување на одделни прашања од сво-

јот делокруг, за составување на извештаи по овие 
прашања како и за изготвување на нацрт на 
акти, комисиите и другите тела можат да образу-
ваат работни или стручни групи или да предло-
жат Собранието да одлучи да се ангажираат на-
учни и други институции или одделни стручни 
лица. 

Членовите на работните или стручни групи се 
именуваат од редот на членовите на Комисијата 
односно другото работно тело, од редот на работ-
ниците на Стручната служба на Заедницата и од 
редот на одредени стручни јавни работници. 

Член 240 
Комисијата или друго работно тело на Собра-

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

Комисијата или друго работно тело на Собра-
нието на Заедницата донесува полноважни одлу-
ки со мнозинство на гласови од присутните чле-
нови. 

СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА 
Член 241 

Заедницата има секретар. 
Секретарот на Заедницата го именува и разре-

шува Собранието на Заедницата на заедничка сед-
ница на сите собори на делегатите. 

Член 242 
За секретар на Заедницата може да биде име-

нувано лице со завршен правен факултет и 10 го-
дини работно искуство на раководни работни ме-
ста, а кое се истакнува со организаторски и струч-
ни способности и поседува морално-политички ква-
литети. 

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

Ако по истекот на мандатот секретарот на За-
едницата не биде повторно избран, Заедницата му 
понудува работно место во Стручната служба, кое 
одговара на неговата стручна спрема и другите 
работни способности. До распоредувањето на такво 
работно место или ако понуденото работно место 
не го прифати, за време од 6 месеци од неговото 
разрешување, ги задржува сите права од работата 
и по основ на работата. За тоа време доколку не се 
вработи има право на личен доход во висина на 
личниот доход што го примал во последниот ме-
сец пред разрешувањето од должност како и на 
другите зголемувања на личниот доход или други-
те примања, до кои евентуално во тоа време ќе 
дојде. 

Член 243 
Секретарот на Заедницата може да биде раз-

решен и пред истекот на времето за кое се име-
нува по свое барање или врз основа на одлука на 
Собранието на Заедницата. 

За постоењето на услови за разрешување на 
секретарот на Заедницата пред истекот на времето 
за кое е именуван дава мислење Комисијата од 
чл. 230 од овој статут. 

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

Член 244 
Секретарот на Заедницата ги врши особено 

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

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

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

3. ја застапува Заедницата при склучување на 
договори со организациите на здружениот труд на 
здравството за укажување на здравствената заш-
тита на осигурените лица; 

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

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

6. врши и други работи за кои е овластен со 
закон, статутот, општите и други акти на Заед-
ницата. 

Секретарот на Заедницата е наредбодавач за 
извршување на финансискиот план на Заедницата. 

Член 245 
Секретарот има право и должност да учествува 

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

Ако смета дека акт на Собранието на Заед-
ницата или на неговите органи е во спротивност 
со закон, секретарот на Заедницата ќе го извести 
за тоа надлежниот орган на Собранието на општи-
ната на град Скопје. 

Член 246 
Секретарот на Заедницата за својата работа е 

одговорен пред Собранието на Заедницата. 

Член 247 
Секретарот на Заедницата раководи со Струч-

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

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

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

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

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

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

Член 248 
Секретарот на Заедницата може за донесува-

ње на поедини решенија да ги овласти помошни-
ците на секретарот и раководителите на организа-
ционите единици на Стручната служба на Заед-
ницата. 

Член 249 
Ако секретарот на Заедницата смета дека општ 

акт или поединечен акт кој е донесен во работ-
ната заедница, освен поединечните акти донесени 
во управната постапка и актите за кои во одлучу-
вањето е предвидена надлежност на судот, е спро-
тивен на закон односно друг пропис, општествен 
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договор, самоуправна спогодба, или самоуправен 
општ акт на Заедницата или работната заедница, 
ќе го предупреди органот кој што го донел так-
виот акт. Ако и по предупредувањето органот оста-
не при својата одлука секретарот има право и 
должност да го запре од извршување таквиот акт 
и за тоа да го извести надлежниот орган на Со-
бранието. 

Член 250 
На секретарот на Заедницата во неговата ра-

бота му помагаат помошниците на секретарот и 
самостојните советници во Стручната служба на За-
едницата. 

Помошниците на секретарот на Заедницата и 
самостојните советници во Стручната служба на 
Заедницата ги избира и именува Извршниот од-
бор по предлог на Комисијата за избори и имену-
вања и по прибавено мислење од секретарот на 
Заедницата. 

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

Член 251 
Личниот доход на секретарот на Заедницата и 

на помошниците на секретарот и самостојните со-
ветници во Стручната служба на Заедницата го од-
редува Извршниот одбор на Собранието на Заед-
ницата. 

Извршниот одбор дава претходно мислење за 
личниот доход на работниците на раководни ра-
ботни места во Стручната служба на Заедницата 
што ги избира надлежниот орган во работната за-
едница. 

Другите права од работа и по основ на работа 
секретарот на Заедницата, помошниците на секре-
тарот, самостојните советници и другите работници 
на раководни места во Стручната служба на За-
едницата, ги остваруваат според самоуправните оп-
шти акти на Стручната служба. 

ОДБОР ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА 
Член 252 

Заради обезбедување самоуправна контрола над 
работата на органите на управувањето и Струч-
ната служба на Заедницата, како и на начинот и 
условите под кои се укажува здравствената за-
штита, се формира Одбор за самоуправна кон-
трола. 

Одборот за самоуправна контрола е самосто-
ен самоуправен орган на Заедницата. 

Член 253 
Одборот за самоуправна контрола се состои од 

13 члена од кои 6 избираат корисниците на услу-
гите — работници, 3 корисниците на услугите — 
земјоделци и 4 давателите на услугите. 

Член 254 
Членовите на Одборот за самоуправна контрола 

ти избираат делегациите на корисниците на услу-
гите и на давателите на услугите на начин и по 
постапка предвидена за избор на делегати во Со-
бранието на Заедницата. 

Собранието на Заедницата со посебна одлука 
ги определува делегатските единици во кои се из-
бираат делегати во Одборот за самоуправна кон-
трола. 

Член 255 
Изборите за членови на Одборот за самоуправ-

на контрола се вршат истовремено со изборите за 
делегати во Собранието на Заедницата. 

Член 256 
На првата седница на Одборот за самоуправна 

контрола се врши конституирање и се избира прет-
седател и заменик на претседателот. 

Член 257 
Одборот за самоуправна контрола работи на 

седници на кои присуствуваат повеќе од две тре-
тини од членовите. 

Одборот за самоуправна контрола донесува пол-
новажни одлуки со мнозинство на гласови од вкуп-
ниот број на членовите од Одборот. 

Член 258 
Одборот за самоуправна контрола ги врши осо-

бено следните работи: 
1. врши увид во работата на Заедницата и неј-

зините органи; 
2. врши контрола по однос на правилното при-

менување на Статутот на Заедницата и другите 
општи акти што ги донесува Собранието на За-
едницата ; 

3. врши увид во работата на Стручната служ-
ба на Заедницата по однос на начинот на врше-
њето на стручните — финансиските и администра-
тивните работи на Заедницата; 

4. врши увид во работата на здравствената 
служба по однос на начинот и условите под кои 
се укажува здравствената заштита; 

5. покренува иницијатива за разгледување и 
решавање на прашања од надлежноста на Собра-
нието на Заедницата; 

6. поднесува извештај за својата работа на де-
легациите и самоуправните организации односно 
заедници кои покренале одредени прашања; 

7. бара од органите на Заедницата и од органи-
те во организациите на здружениот труд што вр-
шат здравствена дејност одговори, информации и 
извештаи по прашања покренати од организации 
на здружениот труд, други самоуправни организа-
ции и заедници и осигуреници и ги известува за 
акциите што ги презема на нивна иницијатива; 

8. ја известува јавноста за акциите што ги 
презел, за резултатите од тие акции и за својот 
став по однос на покренатите прашања; 

9. врши и други работи што произлегуваат од 
законот, овој статут и другите општи акти на За-
едницата. 

Член 259 
Одредбите на овој статут со кои се утврдуваат 

правата и должностите на делегатите во Собра-
нието на Заедницата се однесуваат и на членовите 
на Одборот за самоуправна контрола. 

Член 260 
Одборот за самоуправна контрола има делов-

ник. 
Со Деловникот на Одборот за самоуправна 

контрола поблиску се утврдуваат правата и 
должностите на членовите на одборот и начинот и 
постапката за решавање на поедини прашања од 
неговата надлежност. 

VI. 
ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 261 
Работата на Собранието на Заедницата и не-

говите органи е јавна. 
Член 262 

Собранието обезбедува услови редовно да ја 
известува јавноста за својата работа и за рабо-
тата на органите и телата на Собранието и за 
нивните одлуки и ставови по прашањата што ги 
претресуваат. 

Член 263 
На седниците на Собранието, неговите органи 

и тела имаат право да присуствуваат претставни-
ци на општествено-политичките организации, оп-
штествено-политичките заедници, претставниците 
на печатот и другите средства за јавно информи-
рање на граѓаните и претставници на Стручната 
служба на Заедницата. 

Претставниците од ставот 1 на овој член мо-
жат да учествуваат во работата на седниците без 
право на одлучување. 
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Член 264 
Претседателот на Собранието, претседателот 

на Извршниот одбор и секретарот на Заедни-
цата се грижат јавноста на соодветен начин да би-
де информирана за најважните прашања за кои 
се одлучува во Заедницата, по пат на дневниот пе-
чат, радиото, телевизијата, преку информативен 
билтен или друго гласило на Заедницата. 

Член 265 
На јавна расправа задолжително се изнесу-

ваат: 
— нацртот на Статутот на Заедницата; 
— нацртот на Програмата за развој на здрав-

ствената заштита и здравствената дејност; 
— нацртот на финансискиот план на Заедницата 

и нацртот на одлуките за стапките на придонесите; 
— нацртот на повеќегодишните програми за 

развој на здравствената заштита и здравствената 
дејност. 

Собранието на Заедницата може да одлучи на 
јавна расправа да изнесе и други прашања од сво-
јот делокруг. 

Член 266 
Нацртите на актите за јавна расправа од над-

лежноста на Собранието на Заедницата ги утвр-
дува Извршниот одбор, ако Собранието не одлучи 
поинаку. 

Нацртите на актите што се изнесуваат на јавна 
расправа се објавуваат во печатот или на друг 
соодветен начин. 

Член 267 
Собранието на Заедницата е должно да ги земе 

предвид при одлучувањето предлозите, забелеш-
ките и мислењата од јавната расправа по нацртите 
на актите. 

Член 268 
Информативните и други материјали во врска 

со прашањата што се разгледуваат во Собранието 
на Заедницата се достапни на јавноста. 

Член 269 
Работните луѓе — членови на Заедницата имаат 

право да бараат од Собранието на Заедницата и од 
Одборот на самоуправната контрола да ги инфор-
мира за работењето на Заедницата и на тој начин 
вршат контрола над работењето на Собранието и 
неговите органи како и на Стручната служба на 
Заедницата. 

Член 270 
Основачите на Заедницата непосредно или пре-

ку своите делегации и делегати може да бараат 
одговорност на Собранието и другите органи на 
Заедницата во колку оценат дека нивната работа 
не е во согласност со закон, со Самоуправната спо-
годба на Заедницата, овој статут и другите само-
управни општи акти на Заедницата. 

Делегацијата односно делегациите можат да го 
отповикаат делегатот што го избрале доколку оце-
нат дека не ја извршува доверената функција со-
весно и со успех, на начин и по постапка утврде-
на со закон. 

VII. 

СТРУЧНА СЛУЖБА НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 271 
Заедницата обезбедува вршење на стручните, 

административните и финансиските работи од сво-
јата надлежност преку Стручната служба органи-
зирана како работна заедница во нејзин состав. 

Член 272 
Стручната служба на Заедницата во својот де-

локруг: 
1. ракува со средствата на Заедницата во со-

гласност со закон, овој статут и другите општи 

акти на Заедницата и заклучоците на нејзините ор-
гани; 

2. ги врши стручните работи на извршувањето 
на законот, овој статут и другите општи акти на 
Заедницата; 

3. ги следи и анализира состојбите и пробле-
мите во областа на здравството и здравственото оси-
гурување и во врска со тоа предлага на само-
управните органи на Заедницата преземање на по-
требни мерки; 

4. приготвува предлози за потребни анализи и 
документација со цел за донесување на општи и 
други акти на Заедницата; 

5. се грижи за наплата на придонесите за 
здравствено осигурување; 

6. приготвува и обработува материјал за сед-
ниците на Собранието на Заедницата и неговите 
органи и тела; 

7. решава во прв степен за правата на осигу-
рените лица од здравствената заштита и здрав-
ственото осигурување и врши исплата на парични 
надоместоци и другите примања на осигурените 
лица; 

8. врши исплати на средствата за здравствена-
та заштита на здравствените организации на 
здружениот труд врз основа на одлука на Собра-
нието на Заедницата и договорите за укажување 
на здравствени услуги; 

9. ги врши работите во врска со склучувањето 
на договорите со здравствените организации на 
здружениот труд за укажување здравствени услу-
ги на осигурените лица и врши контрола на извр-
шувањето на тие договори; 

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

11. ги врши административните и технички ра-
боти во врска со работата на самоуправните орга-
ни на Заедницата; 

12. врши определени работи во врска со спро-
ведувањето на здравственото осигурување што про-
излегуваат од конвенциите и другите меѓународни 
спогодби; 

13. води потребна евиденција за неосигурените 
лица и врши исплата на трошоците на задолжи-
телни видови на здравствена заштита на тие лица; 

14. преку лекарските комисии врши оценка на 
работната способност на осигурениците како и 
оценка за здравствената состојба на осигурените 
лица во случаите определени со овој статут и дру-
гите општи акти на Заедницата; 

15. врши и други стручни, финансиски и адми-
нистративни работи што произлегуваат од закон-
ските и други прописи, овој статут и другите општи 
акти на Заедницата. 

Член 273 
Стручната служба на Заедницата може врз ос-

нова на самоуправна спогодба помеѓу Собранието 
на Заедницата и други самоуправни интересни за-
едници да врши определени административни, фи-
нансиски и други стручни работи на тие заедници. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности на 
работниците на Стручната служба на Заедницата 
и тие заедници се уредуваат со самоуправна спо-
годба или договор, во согласност со закон. 

Член 274 
Стручната служба на Заедницата работи врз 

основа на Програмата за работа на Собранието на 
Заедницата. 

Стручната служба на Заедницата ги врши ра-
ботите од својот делокруг во согласност со закон, 
овој статут, другите општи акти, насоките и зак-
лучоците на самоуправните органи на Заедницата и 
во согласност со политиката што ја утврдува Соб-
ранието на Заедницата. 

Стручната служба на Заедницата за својата 
работа е одговорна пред Собранието на Заедницата 
и должна е на барање на Собранието, а најмалку 
еднаш годишно да поднесе извештај за својата 
работа. 
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Член 275 
Стручната служба на Заедницата работите од 

својот делокруг ги врши преку организационите 
единици, лекарската комисија и комисијата на ле-
кари вештаци. 

Организацијата на Стручната служба на За-
едницата ја утврдува Собранието на Заедницата со 
општ акт. 

Составот, делокругот и начинот на работата на 
лекарската комисија и на Комисијата на лекари 
вештаци се утврдува со посебен општ акт на За-
едницата. 

Член 276 
Систематизацијата на работните места, бројот 

на работниците за извршување на задачите од де-
локругот на Стручната служба како и потребната 
школска — стручна подготовка и работното иску-
ство на секое поодделно работно место се утврдува 
со општ акт на работната заедница на Стручната 
служба што се донесува во согласност со Изврш-
ниот одбор на Собранието на Заедницата по при-
бавено мислење од секретарот на Заедницата. 

Член 277 
Висината на средствата за работа на Стручна-

та служба, на предлог на Службата, се утврду-
ваат со финансискиот план на Заедницата во со-
гласност со предвидениот обем на работа утврден 
со Програмата за работа на Стручната служба. 

Работниците на Стручната служба на Заед-
ницата имаат право на средства за личен доход и 
заедничка потрошувачка во согласност со начело-
то за распределба според трудот и општествено 
утврдените основи и мерила за распределбата што 
важат за организациите на здружениот труд. 

Работниците на Стручната служба на Заед-
ницата имаат и други самоуправни права во склад 
со природата на работите што ги вршат и опште-
ствената и политичка одговорност на Заедницата 
за која ги вршат работите на остварувањето на 
нејзините функции и задачи. 

Член 278 
Средствата од ставот 1 на претходниот член ка-

ко и трошоците на работењето, законските и до-
говорни обврски и амортизацијата на основните 
средства се обезбедуваат со финансискиот план на 
Заедницата врз основа на програмата за работа на 
Стручната служба на Заедницата. 

Собранието на Заедницата дава согласност на 
програмата за работа на Стручната служба на За-
едницата. 

Член 279 
Во својата работа Стручната служба ги ко-

ристи основните средства на Заедницата. 
Посебни средства за набавка на опрема пре-

ку средствата за амортизација, како и средствата 
за изградба и адаптација на деловните простории 
се обезбедуват одделно од средствата од претходни-
от член и се доделуваат на Стручната служба на 
Заедницата како наменски средства. 

Висината на таквите средства ја утврдува Со-
бранието на Заедницата на предлог на Стручната 
служба на Заедницата, а за користењето на овие 
средства одлучува работната заедница во склад со 
нивната намена. 

Стручната служба на Заедницата има своја 
текушта сметка. 

Член 280 
Меѓусебните права и обврски и одговорности . 

на работниците на Стручната служба на Заедницата 
и на заедниците се уредуваат со посебна спогодба 
или договор што ја склучува Собранието на Заед-
ницата и работниците на Стручната служба. 

Член 281 
Работниците на Стручната служба на Заедни-

цата се должни по налог на секретарот на Заедни-
цата да извршат и задачи кои не се утврдени со 
програмата за работа на Стручната служба, ако со 

тоа се попречува настапување на штетата, во слу-
чаи на измена на прописите и ако тоа го побараат 
Собранието на Заедницата и неговите органи или 
Одборот за самоуправна контрола. 

За извршувањето на задачите што не се утвр-
дени со програмата за работа на Стручната служ-
ба на Заедницата и за чие извршување не се 
обезбедени средства, Собранието на Заедницата 
обезбедува средства со посебна одлука. 

Член 282 
Работниците на Стручната служба на Заедни-

цата. ја сочинуваат' работната заедница на Струч-
ната служба и заради остварување на своите са-
моуправни права, бираат свои органи на управу-
вање, и во согласност со уставот, законот, овој ста-
тут и спогодба односно договорот од претходниот 
член своите меѓусебни односи во така здружената 
заедница ги уредуваат со самоуправни спогодби и 
други акти на работната заедница и на органите 
на управувањето. 

Член 283 
Работното време на работниците во Стручната 

служба на Заедницата изнесува 42 часа седмично. 
Распоредот на работното време во текот на 

седмицата се утврдува со посебен општ акт на 
Стручната служба во согласност со Собранието на 
Заедницата. 

На одделни работни места може да се воведе 
и работа во смени со посебна одлука на Стручна-
та служба во согласност со Собранието на Заедни-
цата. 

УШ. 
НАРОДНА ОДБРАНА И ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

Член 284 
Во согласност со концепцијата за општо-на-

родна одбрана и со плановите и другите општи ак-
ти донесени од надлежен орган на општествено по-
литичката заедница Заедницата организира и спро-
ведува подготовки и презема мерки за одбрана и 
заштита и за работа во случај на непосредна воена 
опасност и во војна. 

Носители на подготовките и мерките за од-
брана и заштита и за работа во случај на не-
посредна воена опасност и во војна се: Собранието 
на Заедницата, секретарот на Заедницата и работ-
ната заедница на Стручната служба на Заедни-
цата. 

Член 285 
Собранието на Заедницата во областа на на-

родната одбрана ги врши следните работи: 
1. донесува општи акти со кои се регулираат 

прашањата во врска со народната одбрана; 
2. ја утврдува организацијата на органите и 

другите тела на Заедницата во случај на непосредна 
воена опасност и во случај на војна; 

3. утврдува финансиски средства за спрове-
дување на подготовките во областа на народната 
одбрана; 

4. врши и други работи од областа на народ-
ната одбрана што врз основа на закон и други за-
конски прописи и општи акти на Заедницата ќе му 
бидат ставени во надлежност. 

Член 286 
За извршување на задачите од областа на на-

родната одбрана и цивилната заштита Собранието 
формира комисија за народна -одбрана и ги утвр-
дува другите органи на народната одбрана и ци-
вилната заштита. 

Составот, начинот на избор и делокругот на 
работата на комисијата и другите органи на на-
родната одбрана и цивилната заштита го утврду-
ва Собранието на Заедницата со посебен општ акт. 

Член 287 
Секретарот на Заедницата како раководител на 

подготовките за одбрана и заштита во случај на 
војна ги врши особено следните работи: 
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1. се грижи за спроведување на општите про-
писи и одлуки на надлежните органи што се одне-
суваат на подготовките за одбрана и заштита во 
случај на војна; 

2. се грижи за извршување на одлуките што 
ги донесува Собранието на Заедницата за спрове-
дување на подготовките за народната одбрана: 

3. во случај на непосредна воена опасност ор-
ганизира спроведување на пропишани мерки за 
приправност, а во случај на мобилизација и војна 
организира и непосредно раководи со подготовките 
за преминување на Заедницата во воена организа-
ција; 

4. врши и други работи што со закон и други 
општи прописи на општествено-политичките заед-
ници и општи акти на Заедницата ќе му бидат 
ставени во надлежност. 

Член 288 
Работната заедница на Стручната слЈ^жба на 

Заедницата организира и спроведува подготовки и 
презема мерки за одбрана и заштита и за работа 
во случај на непосредна воена опасност и во војна 
и за таа цел утврдува органи на народната од-
брана и донесува план за одбрана. 

За извршување на задачите од областа на на-
родната одбрана и цивилната заштита работната 
заедница обезбедува потребни финансиски сред-
ства. 

IX. 
СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ НА 

ЗАЕДНИЦАТА 

Член 289 
Општи акти на Заедницата се: Статутот на 

Заедницата, правилници, одлуки, деловници и 
упатства. 

Член 290 
Предлог за донесување на општи акти, склу-

чување на општествени договори или самоуправни 
спогодби можат да поднесат: 

1. Секој делегат во Собранието на Заедницата; 
2. Извршниот одбор на Собранието на Заедни-

цата ; 
3. Секој собор на делегатите; 
4. Комисиите и другите работни тела на Со-

бранието на Заедницата; 
5. Делегацијата и делегациите на членовите на 

Заедницата: 
6. Одборот за самоуправна контрола на Заед-

ницата ; 
7. Собранието на општината на град Скопје; 
8. Општинската синдикална организација и 

другите општествено-политички организации на 
град Скопје. 

Предлогот за донесување на општ акт се под-
несува во форма на нацрт со потребно образло-
жение. 

Член 291 
За предлогот за донесување на општ акт се 

изјаснува Извршниот одбор на Собранието на 
Заедницата. 

Утврдениот предлог на нацртот Извршниот од-
бор го доставува на Собранието на Заедницата. 

Ако Извршниот одбор не го усвои предлогот за 
донесување на општ акт, должен е за тоа да го 
извести предлагачот. 

Член 292 
Статутот на Заедницата како Нацрт-статут се 

изнесува на јавна дискусија. 
Јавната дискусија по Нацрт-статутот на Заед-

ницата трае 30 дена. 
Член 293 

Собранието може да одлучи да изнесе на јавна 
дискусија и други самоуправни општи акти пред 
нивното конечно одлучување, а особено самоу-
правните општи акти со кои се утврдуваат пра-
вата и обврските од здравствената заштита и дру -
гите права од здравственото осигурување. 

Член 294 
Работните луѓе — основачи на Заедницата се 

изјаснуваат по статутот и другите општи акти на 
Заедницата на соборите на работните луѓе во ор-
ганизациите на здружениот труд и другите само-
управни организации и заедници. 

Член 295 
Делегациите на работните луѓе основачи на За-

едницата се должни по доставениот акт да приба-
ват мислење од соборите на работните луѓе и да го 
достават на делегатската единица. 

Делегациите во делегатската единица ги раз-
гледуваат доставените предлози, мислења и забе-
лешки, ги усогласуваат ставовите на соборите на 
работните луѓе односно делегациите и за тоа доста-
вуваат и предлози и мислења на Извршниот одбор. 

Во колку делегациите не достават свои изве-
штаи односно мислења и предлози во доставениот 
рок, ќе се смета дека по доставениот акт немаат 
никакви забелешки и предлози. 

Член 296 
Актите што се изнесуваат на јавна дискусија 

се доставуваат задолжително на Собранието на 
општината на град Скопје, на општествено-поли-
тичките организации на град Скопје како и на 
другите самоуправни организации и заедници за 
кои ќе одлучи Собранието на Заедницата. 

Член 297 
Јавната дискусија ја организира и следи Из-

вршниот одбор на Собранието и му поднесува па 
Собранието извештај за резултатите од јавната ди-
скусија. 

Извештајот од јавната дискусија ги опфаќа 
мислењата и предлозите што биле изнесени во јав-
ната дискусија. 

Член 298 
Самоуправните и други општи акти што ги до-

несува Собранието и неговите собори ги потпишува 
претседателот на Собранието на Заедницата. 

Член 299 
Статутот, самоуправните и други општи акти 

што ги донесува Собранието на Заедницата се об-
јавуваат во „Службен гласник на општината на 
гоад Скопје". 

Собранието на Заедницата може да одлучи 
општ акт да се објави и во „Службен весник на 
СРМ". 

Член ЗОО 
Статутот и другите општи акти на Заедницата 

стапуваат во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето, доколку од особено оправдани причини 
со поедини општи акти не е поинаку одредено, а 
се применуваат од денот одреден со тие акти. 

Статутот на Заедницата се објавува по добива-
њето на потврда од Собранието на Општината на 
град Скопје. 

Член 301 
Одредбите на овој статут за постапката за 

донесување и објавување на општите акти што ги 
донесува Собранието на Заедницата се применуваат 
и во поглед на постапката за измените и допол-
нувањата на тие акти до колку со овој статут не е 
поинаку предвидено. 

Член 302 
Предлог за изменување на Статутот на Заед-

ницата може да поднесе: 
— Секој собор на делегатите; 
— Извршниот одбор; 
— Одборот за самоуправна контрола; 
— Најмалку 15 делегати. 
По предлогот за измена на Статутот одлучува 

Собранието на Заедницата на заедничката седница 
на сите собори на делегатите. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Стр. 504 — Бр. 19 
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За предлогот за изменување на Статутот ла 
Заедницата се изјаснува и општинската синдикал-
на организација. 

Член 303 
Ако предлогот за измени на Статутот на За-

едницата содржи битни измени во односите уре-
дени со Статутот, предлогот за измени на Стату-
тот на Заедницата задолжително се изнесува на 
јавна дискусија. 

Измена на Статутот се врши со статутарните 
одлуки. 

Член 304 
.Кога некој општ акт ќе претрпи повеќе измени 

и дополнувања Извршниот одбор на Собранието го 
утврдува и објавува пречистениот текст на тој акт. 

X. 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 305 
Сите општи акти донесени од Собранието на 

Заедницата пред донесувањето на овој статут ќе се 
усогласат со Статутот најдоцна во рок од 1 година 
по влегувањето во сила на Статутот. 

Член 306 
Со денот на влегувањето во сила на овој ста-

тут престануваат да важат: 
1. Одлуката за утврдување на органите на 

управувањето и другите органи на Заедницата на 
здравството и здравственото осигурување на град 
Скопје („Службен весник на СРМ" бр. 20/74). 

2. Одлуката за привремено регулирање на од-
делни прашања за финансирањето и финансиското 
работење на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје („Службен 
весник на СРИ" бр. 20/74). 

Член 307 
Овој статут влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО 
И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД 

СКОПЈЕ 

Бр. 02-8181/1 
27 февруари 1976 година 

Скопје 
Претседател, 

Крсте Сарџовски, е. р. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР 

206. 
Врз основа на член 12 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" број 8/74) и член 14 од Деловникот за ра-
ботата на Собранието на Општинската заедница 
на здравството и здравственото осигурување — 
Гостивар, Собранието на Заедницата на заедничка 
седница на делегатите, одржана на 5 мај 1976 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ДЕЛЕГАТ-
СКИ МАНДАТ НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО 
НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 

ГОСТИВАР 

I. 
Се утврдува престанок на делегатски мандат 

на делегатите на Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Гостивар и тоа: 

1. На РУЖДИ ИСМАИ ЛИ, делегат во Соборот 
на работниците — корисници на услуги, избран во 
делегатската единица број 7, која ја сочинуваат де-
легациите на: АТП „Радика" — Гостивар, ЖАС — 
Гостивар, Ш-секција ЗОП — Гостивар, ПТТ — 
Гостивар, „Електросервис" — Гостивар, „Техноме-
тал сервис" — Гостивар, „Македонија пат" — погон 
Гостивар, Општинска секција за патишта — Го-
стивар и Железничката станица — Гостивар, МУ 
ПРЕСТАНУВА мандатот поради престанок на свој-
ство врз основа на кое е избран за делегат. 

2. На АВЗИ АСАНИ, делегат во Соборот на ра-
ботниците — корисници на услуги, избран во де-
легатската единица број 2, која ја сочинуваат де-
легациите на: Градежното претпријатие „Маврово" 
— Скопје, градилиштето „Шарски води", Пожара-
не и градилиштето Ѓурѓовиште, МУ ПРЕСТАНУВА 
мандатот поради престанок на својството врз ос-
нова на кое е избран за делегат. 

3. На ИСМЕТ САДИКУ, делегат во Соборот на 
земјоделците — корисници на услуги, избран во 
делегатската единица број 23, која ја сочинуваат 
/делегациите на индивидуални земјоделци во се-
лата: Долна Бањица, Горна Бањица и Сушица, МУ 
ПРЕСТАНУВА мандатот поради уважување на ос-
тавката од делегат во Собранието. 

4. На СУЗАНА ЛАХУ, делегат во Соборот на 
работниците од здравството — даватели на услуги, 
избран во делегатската единица бр. 24 која ја со-' 
чинува делегацијата на Медицински центар — Го-
стивар, МУ ПРЕСТАНУВА мандатот поради пре-
станок на својството врз основа на кое е избран за 
делегат. 

5. На д-р ФЕРИД САДИКУ, делегат во Соборот 
на работниците од здравството — даватели на ус-
луги, избран во делегатската единица број 24, која 
ја сочинува делегацијата на Медицинскиот центар 
— Гостивар, МУ ПРЕСТАНУВА мандатот поради 
уважување на оставката од делегат во Собранието. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ". 

Број 02-133 
5 мај 1976 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, е. р. 

207. 
Врз основа на член 51 од Законот за избор на 

делегации и делегати во собранијата на самоуправ-
ните интересни заедници („Службен весник на 
СРМ" број 8/74), Собранието на Општинската заед-
ница на здравството и здравственото осигурување — 
Гостивар, на заедничка седница на сите собори на 
делегатите, одржана на ден 5 мај 1976 година, 
донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБРАНИЕТО НА 
ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО 

И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 
ГОСТИВАР 

I. Се распишуваат дополнителни избори за из-
бор на делегати во Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигурува-
ње — Гостивар и тоа: 

1. Во делегатската единица број 2 која ја со-
чинуваат делегациите на Град. прет. „Маврово" — 
градилиште „Шарски води" Пожаране, градилиш-
тето Гурѓевиште и град. прет. „Пелагонија" — Го-
стивар, еден делегат од редот на корисниците на 
услугите — работници. 
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2. Во делегатската единица број 7 која ја со-
чинуваат делегациите на АТП „Радика" — Гости-
вар, ЖАС — Гостивар, Ш секција ЗОП — Гости-
вар, ПТТ — Гостивар, „Електросервис" — Гостивар, 
„Технометал сервис" — Гостивар, „Македонија пат" 
погон — Гостивар, Општинската секција за па-
тишта — Гостивар и Железничката станица — Го-
стивар, еден делегат од редот на корисниците на 
услугите — работници. 

3. Во делегатската единица број 23 која ја со-
чинуваат делегациите на индивидуалните земјодел-
ци од селата Горна и Долна Бањица и Сушица, еден 
делегат од редот на корисниците на услугите зем-
јоделци. 

4. Во делегатската единица број 24, која ја 
сочинува делегацијата на Медицинскиот центар -
Гостивар, три делегата од редот на давателите на 
услугите — работници од здравството. 

II. Дополнителните избори ќе се одржат на деи 
16 јуни 1976 година, а изборната постапка почнува 
да тече на ден 5 мај 1976 година. 

Ш. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
па СРМ". 

Број 02-134 
5 мај 1976 година 

Гостивар 
Претседател, 

Сергение Гегоски, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
е утврдено дека во текстот на Одлуката за општин-
ските даноци на граѓаните, објавена во „Службен 
весник на СРМ" бр. 16/76, се поткраднала грешка 
поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПШТИНСКИТЕ ДАНОЦИ 

НА ТРАГАНИТЕ 

Во член 39 став 1, ред 2, наместо зборот „може" 
треба да стои „не може". 

Од Комисијата за прописи на Собранието на 
Општината Демир Хисар, бр. 02-453/1, 28. V. 1976 
година. 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 

Д О П О Л Н У В А Њ Е 
НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИС-
ТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДОРАБОТУВАЧИ 

НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство во смисла на член 24 од Законот за се-
ме („Службен весник на СРМ" бр. 18/73), објавува 
дека во регистарот на производители и доработу-
вачи на семе се запишува следната работна орга-
низација на здружен труд: 

— ЗДИШ „Треска" — ООЗТ шумско стопанст-
во „Бор" — Кавадарци, за производство и доработ-
ка на шумско семе. Рег. број 4, страна 4, книга I, 
решение бр. 09-УП/1°-23 од 15. I. 1976 година. 

Д О П О Л Н У В А Њ Е 
НА ОБЈАВАТА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИС-

ТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН 
МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 18 од Законот за са-
ден материјал („Службен весник на СР Македони-
ја" бр. 10/73), објавува дека во регистарот на про-
изводителите на саден материјал се запишува 
следната организација на здружен труд: 

— Железничкото транспортно претпријатие 
ООЗТ „Градежен погон" — Скопје за производство 
на шумски саден материјал. Рег. бр. 29, страна 29, 

книга III, решение бр. 09-УП/1°~835 од 5. I. 1976 
година. 

— Претпријатие за уредување и регулација на 
бупци „Крива Река" Крива Паланка, за производ-
ство на шумски саден материјал рег. бр. 30, стра-
на 30, книга III, решение бр. 09-УП/Р-З од 15. I. 
1976 година. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ, 

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена 
тужба за развод на брак од тужителката Ќевсере 
Алији, родена Јахији од село Ваксинци, Куманов-
ско, преку нејзиниот полномошник адвокат Екрем 
Али од Скопје, против тужениот Ќазим Алији, ро-
ден на 15. V. 1945 година во село Лојане Куманов-
ско, од татко Нејази и мајка Назмије, чие послед-
но заедничко место на живеење било во село Ло-
јане, а сега со непознато место на живеење. 

Бидејќи тужениот е со непозната адреса, се 
повикува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се 
јави во судот или да одреди свој застапник. Во 
спротивно на тужениот ќе му се постави привремен 
старател кој ќе го застапува во овој спор до окон-
чувањето на истиот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 371/76. (55) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово заведен е 
спор по тужбата на тужителот Исмаили Азбиов 
Хамди од село Шипковица, Тетовско, против ту-
жените Невзат Џаферов Саити, Зенун Џаферов Са-
ити и Касам Џаферов Саити (кој привремено се 
наоѓа во Чехословачка со непозната адреса), сите 
од село Шипковица, за утврдување на договор за 
купопродажба, вредност на спорот 5.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Касам Саити, кој е со 
непозната адреса во Чехословачка, во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот во „Службен вес-
ник на СРМ" да се јави или да одреди свој пол-
номошник. Во спротивно судот ќе му одреди при-
времен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 97/76. (54) 

Пред Окружниот суд во Скопје се води постап-
ка за развод на брак по тужбата на Живков Мла-
ден Славко од Скопје, сега на привремена ра-
бота во Германија, против тужената Савиќ Ан-
ѓа, сега на привремена работа во Германија (без 
адреса), вредност 2.000,00 динари. 

Се повикува тужената Савиќ Анѓа во рок од 
30 дена, сметано од објавувањето на огласот, да 
се јави во судот или да ја достави својата точна 
адреса. 

По истекот на овој рок судот ќе и одреди 
привремен старател, кој ќе ја застапува до право-
силното окончување на бракоразводниот спор, а 
согласно чл. 77 од ЗПП. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 784 од 5. 
IV. 1976 година. (56) 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански, суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 175/75 од 28. УШ. 1975 година, на 
регистарската влошка бр. 20, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на предметот на работе-
њето (дејноста) на „Гобленка" — Фабрика за про-
изводство на персиски ќилими,- волнени јамболии и 
ќебиња и други производи и детска трикотажа, со 
седиште во Делчево, која покрај досегашната деј-
ност ќе обавува и: 
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— купопродажба на различна стока за украс-
ни, уметнички и други потреби, како и сувенири 
и предмети од домашни ракотворби, аналински 
бои, волнени ќебиња и други волнени производи, 
детска трикотажа, хемикалии, машини и опрема. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на Фабриката бр. 
0303-308 од 15. УШ. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 175/75. (360) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 64/75 од 2. IV. 1975 година, на реги-
старската влошка бр. 230, ја запиша во судскиот 
регистар деловната единица — Стовариште, со се-
диште во Сарајево, ул. „Гаврило Принцип" бб на 
„Макпромет" — производно трговско претпријатие 
на големо и мало — Штип, ООЗТ — Индустрија за 
кандиторски производи и трговија на големо „Ев-
ропа" — Штип. 

Предмет на работење: 
— врши продажба на големо на сите видови 

сопствени производи и тоа: гума за жвакање во 
сите облици, сите видови бонбони, локум, таан ал-
ва, таан, производи од сусам, други шеќерни про-
изводи и сусам. 

Раководител: Бранко Ковачевиќ. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Советот на ООЗТ „Европа" — Штип, 
бр. 02-43/18 од 21. П. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 64/75. (401) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 179/75 од 28. УШ. 1975 година, на 
регистарската влошка бр. 230, го запиша во суд-
скиот регистар проширувањето на предметот на 
работењето (дејноста) на „Макпромет" — производ-
но трговско претпријатие на големо и мало —• 
Штип, ООЗТ — трговија на мало и големо „Снаб-
дител", со седиште во Штип, така што ќе обавува 
уште и: 

— промет на мало и точење на алкохолни пи-
јалаци. 

Уписот се изврши врз основа на одлуката на 
Советот на ООЗТ „Снабдител" — Штип, бр. 02-44/18 
од 6. VI. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
179/75. (404) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 71/75 од 7. IV. 1975 година, на реги-
старската влошка бр. 230, го запиша во судскиот 
регистар престанокот на следните деловни едини-
ци на „Макпромет" — производно трговско прет-
пријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ — тр-
говија на мало и големо „Снабдител" — Штип и 
тоа: 

1. Колонијалната продавница бр. 69, со седиште 
во Штип, поради тоа што не одговара на хигиено-
техничките услови за работа; 

2. Колонијалната продавница бр. 109, со седи-
ште во село Подујево, поради малиот промет, кој 
е недоволен за покривање трошоците на работе-
њето; 

3. Колонијалната продавница бр. 46, со седиште 
во Штип, поради тоа што истата не е изградена од 
цврст градежен материјал и не одговара на ХТЗ; 

4. Колонијалната продавница бр. 7, со седиш-
те во Штип, поради примена на просторијата за 
други цели; 

5. Колонијалната продавница број 8, со седи-
ште во Штип, поради рушење што е условено од 
примена на урбанистичкиот план на град. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на ООЗТ „Снабдител" — 
Штип, бр. 02-44/1 од 24. Ш. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
71/75. (402) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
Т Р У Д , рег. бр. 1055, страна 253, книга V е запиша-
но следното: На досегашниот потписник на Занает-
чиско-браварско-услужната задруга „Први мај" — 
Скопје, ул. „А" бб, населба „Козле", Филомена 
Христовска, шеф на сметководството, и престану-
ва правото за потпишување со одлуката на сове-
тот на работната заедница бр .02-62 од 4. Ш. 1975 
година, бидејќи е разрешена од должност. 

За нов потписник на задругата со горенаведе-
ната одлука е назначена Билбилова Гордана, шеф 
на сметководството, која задругата ќе ја потпишу-
ва, задолжува и раздолжува во границите на овла-
стувањето со стариот регистриран потписник Си-
мовски Николов Крсто, директор. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 271 од 24. Ш. 1975 година. (53) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 178/75 од 28. УШ. 1975 година, на 
регистарската влошка бр. 230, го запиша во суд-
скиот регистар основањето на деловна единица на 
„Макпромет" — производно трговско претпријатие 
на големо и мало Штип, ООЗТ —"трговија на го-
лемо и мало — Штип и тоа: 

1. Деловна единица — Магазин за откуп и 
продажба на големо, со седиште во Призрен, ул. 
„Његошева" бр. 33. 

Предмет на работење: 
— врши откуп и промет на големо на канди-

торски производи, овошје и зеленчук и јужно овош-
је, млечни производи, сточна храна, живина и ја ј -
ца, земјоделско-сточарски производи, цигари и при-
бор, конзерви од овошје и зеленчук, зачини, ква-
сец, кафе и чај, алкохолни и безалкохолни пијала-
ци, гума за жвакање, производи од таан и шеќер 
(бонбони, таан алва, таан и др.), колонијални сто-
ки, брашно и производи од брашно, сапун, шампон, 
пасти за заби и детерџенти. 

Раководител: Џезаир Бајрами. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работната заедница на ОЗТ „Макпро-
мет" — Штип, ООЗТ — трговија на големо и мало 
— Штип, бр. 298 од 17. VI. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
178/75. (403) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 180 од 28. УШл 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 230, го запиша во судски-
от регистар основањето на следните деловни еди-
ници на „Макпромет" — производно трговско прет-
пријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ — тр-
говија на мало и големо „Снабдител" — Штип и 
тоа: 

1. Деловна единица — колонијална продавница 
број 84, со седиште во Штип. 

Предмет на работење: 
— промет на мало со прехранбени стоки, пред-

мети за куќни потреби и мешана индустриска сто-
ка, алкохолни и безалкохолни пијалаци, сувомес-
ни и млечни производи, млеко, јајца, конзервирано 
овошје и зеленчук и кондиторски производи. 

Раководител: Славко Наковски. 
2. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во Штип, ул. „Партизанска" (автобуска станица). 
Предмет на работење: 
— промет на мало со леб, бели печива, бурек, 

сите видови слаткарски производи, бонбони, чоко-
лади, овошје, јужно овошје, алкохолни и безалко-
холни пијалаци, цигари и. сите видови на колони-
јално-прехранбени стоки. 

Раководител: Димитар Трајков. 
Уписот се изврши врз основа на одлуката на 
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Советот на ООЗТ „Снабдител" — Штип, бр. 
02-44/16-6 од 17. IV. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
180/1975. (405) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 77 од 6. V. 1975 година, на регистар-
ската влошка бр. 213, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на предметот на работењето (деј-
носта) на организацијата на здружен труд — Па-
мучна индустрија „Македонка" — Штип и тоа: 

— јавно ускладиштување. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

Анексот бр. 1 на Самоуправната спогодба за здру-
жување на основните организации на здружен 
труд и Работната организација — Памучна инду-
стрија „Македонка" — Штип. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
77/75. (406) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 104 од 5. VI. 1975 година, на регистар-
ската влошка бр. 257, го запиша во судскиот реги-
стар следното: Модната конфекција „Астибо" — 
Штип, ООЗТ „Младост", со седиште во Штип, ќе 
ја застапува и потпишува со полни и неограни-
чени овластувања во и вон работната организа-
ција в. д. директорот Димитар Фиданков и Рунчева 
Марија, шеф на сметководството. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа 
на решението на Советот на ООЗТ „Младост" при 
ОЗТ Модна конфекција „Астибо" — Штип бр. 
21/СООЗТМ од 4. X. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
104/75. (408) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 131 од 9. VII. 1975 година, на регистар-
ската влошка бр. 257, го запиша во судскиот реги-
стар основањето на деловна единица — Претстав-
ништво во Сарајево, ул. „Жртава фашизма" бр. 2 
на Мо дната конфекција „Астибо", со седиште во 
Штип. 

Предмет на работење: 
— излагање на колекции, продажба на произ-

водите на ОЗТ „Астибо" — Штип, посета на купу-
вачи и други деловни партнери, стовариште на 
стока (магазин и експедиција на стока по заклуч-
ници). 

Раководител: Амир Хаџиќ. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Советот на Заедницата „Маркетинг" 
при ОЗТ Модна конфекција „Астибо" — Штип, бр. 
25/СМ од 31. УШ. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 131/75. (409) 

старската влошка бр. 257 ,го запиша во судскиот 
регистар престанокот на деловните единици на 
Модната конфекција „Астибо" — Штип, ООЗТ 
„Астибо-Комерц" — Штип и тоа: 

1. Деловната единица — Продавница број 36, со 
седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито". 

2 .Деловна единица — Продавница бр. 22, со 
седиште во Радовиш, Плоштад „Слобода". 

Уписот се изврши врз основа на одлуката на 
Советот на ООЗТ „Астибо-Комерц" — Штип, бр. 
83/Совет од 20. XI. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 136/75. (410) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 97 од 30. V. 1975 година ја запиша 
во судскиот регистар промената на одговорноста 
спрема основните организации и спрема работната 
организација и тоа: ООЗТ „Солидарност" — Штип 
има својство на правно лице и во вршењето на 
работата спрема трети лица настапува самостојно 
во свое име и за своја сметка, за обврските спре-
ма другите ООЗТ одговорноста е исклучена, а за 
обврските што ќе ги преземе организацијата на 
здружен труд за сметка на основната организација 
постои супсидијарна одговорност. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ОЗТ „Астибо" 
— Штип, бр. 95/РС од 30. IV. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
97/75. (407) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 129 од 1. УП. 1975 година, на реги-
старската влошка бр. 137, ја запиша во судскиот 
регистар Деловната единица — Склад за градежни 
и огревни материјали, со седиште во Пробиштип, 
ул. „Даме Груев", во состав на работната органи-
зација „Чатал" — трговско претпријатие за гра-
дежни материјали на големо и мало — Штип. 

Предмет на работење: 
— трговија на големо и мало со градежни и 

огревни материјали. 
Раководител: Иван Антоновски. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Работничкиот совет на Работната ор-
ганизација „Чатал" — Штип, бр. 02-339 од 1. Ш. 
1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
129/75. (411) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 134 од 10. УП. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 107, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување и потпишување на ОЗТ — Народен музеј 
за Штипскиот крај, со седиште во Штип, така што 
на местото на досегашниот директор Војислав Са-
нев е именуван за директор Димитар Мустракин-
ски, кој со потполни и неограничени овластувања 
ќе ја застапува и потпишува организацијата на 
здружен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
решението за давање согласност на Собранието на 
општината Штип бр. 0201-3215/1 од 8. УП. 1975 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр 
134/75. (415) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 141 од 2. УП. 1975 година, на реги-
старската влошка бр. 11, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на предметот на работењето (деј-
носта) на „Базалт" — градежно претпријатие за 
ниска и висока градба, со седиште во Штип, така 
што покрај досегашната дејност ќе обавува и: 

— производство на бетонски елементи и гра-
дежно занаетчиство. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на претпријатието, 
бр. 03-206/1 од 4. VI. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
141/75. (413) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 136 од 10. УП. 1975 година, на реги-

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на организациите на здружен 
труд, рег. бр. 704, страна 1005, книга Ш е запиша-
но следното: На ѓорѓиев Душко, досегашен в. д. 
директор на Заедницата на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија — Скопје, му 
престанува правото за потпишување, бидејќи со 
одлуката бр. 01-1181/1 од 17. VI. 1974 година е раз-
решен од должност. 

За секретар на Заедницата на пензиското и ин-
валидското осигурување на Македонија — Скопје 
со одлуката на Собранието на Заедницата на пен-
зиското и инвалидското осигурување на Македони-
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ја — Скопје број 01-2473/1 од 25. XI. 1974 година 
е назначен Илија Бошков, кој истата ќе ја потпи-
шува, задолжува и раздолжува, во границите на 
овластувањето. 

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

бр. 1211 од 2. ХП. 1975 година. (418) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 241 од 7. X. 1975 година, на регистар-
ската влошка бр. 368-01-01, ја запиша во судскиот 
регистар Деловната единица — Продавница на ме-
со, со седиште во Кочани, ул. „Браќа Ставреви" 
бр. 17 на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Ма-
леш" — Берово, ООЗТ „Исхрана" — Берово. 

Предмет на работење: 
— продажба на свежо месо, сувомесни произ-

води, производи од месо; замрзната риба и јајца. 
Раководител: Атанас Бетински. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Собирот на работните луѓе на ООЗТ 
„Исхрана" — Берово од 25. П. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
241/75. (3) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 201 од 9. IX. 1975 година, на реги-
старската влошка бр. 240, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицата овластени за заста-
пување и потпишување на работната организација 
— Хотелско-угостителско претпријатие „Турист" од 
Кочани, така што на местото на досегашниот ди-
ректор Михаил Ефремов е именуван Славе Божи-
нов, кој ќе ја застапува и потпишува работната ор-
ганизација; во целост. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на работничкиот совет на Хотелско-уго-
стителското претпријатие „Турист" — Кочани, бр. 
04-133 од 10. IV. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 201/75. (11) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 204 од 10. IX. 1975 година, на ре-
гистарската влошка бр. 203, го запиша во судскиот 
регистар основањето на Деловната единица — Про-
давница за продажба на колонијално-прехранбени 
стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, со се-
диште во Кочани, ул. „Гоце Делчев" бр. 84, на Тр-
говската работна организација на големо и мало 
„Нова трговија" — Кочани. 

Предмет на работење: 
— продажба на колонијално-прехранбени сто-

ки, алкохолни и безалкохолни пијалаци. 
Раководител: Ананија Ананиев. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на Извршниот одбор на работната орга-
низација, бр. 0201-318 од 12. IX. 1974 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
204/75. (13) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 210 од 16. IX. 1975 година, на реги-
старската влошка бр. 267, го запиша во судскиот 
регистар основањето на деловни единици — про-
давници на ЗИК „Кочанско Поле" Кочани, ООЗТ 
„Продажба на мало" — Кочани и тоа: 

1. Деловна единица — Продавница, со седиште 
во Делчево. 

Предмет на работење: 
— промет со сите видови колонијални стоки, 

алкохолни и безалкохолни пијалаци, овошје и зе-
ленчук, сувомесни производи, риба, сточна храна 
и прехранбени стоки. 

Раководител: Мердија Пашова. 
2. Деловна единица — Продавница, со седиште 

во село Мородвис, Кочанско. 
Предмет на работење: 
— промет со сите видови колонијално-прехран-

бени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалаци, 
овошје, зеленчук и јужно овошје. 

Раководител: Јордан Јанѓелов. 
Уписот се изврши во регистарот врз основа на 

одлуката на работничкиот совет на ООЗТ „Про-
дажба на мало" — Кочани, во состав на ЗИК „Ко-
чанско Поле", бр, 02-150/21 од 7. УП. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
210/75. (10) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 205 од 10. IX. 1975 година, на реги-
старската влошка бр. 203, го запиша во судскиот 
регистар престанокот на следните деловни единици 
на Трговската работна организација на големо и 
мало „Нова трговија" — Кочани: 

1. Деловна единица — Продавница бр. 1, со 
седиште во село Блатец, Кочанско. 

2. Деловна единица — Продавница број 62, со 
седиште во село Г. Подлог, Кочанско. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Извршниот одбор на ОЗТ трговска 
работна организација на големо и мало „Нова тр-
говија" — Кочани, бр. 0302-3114 од 6. П. 1975 го-
дина. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
205/75. (14) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 240 од 2. X. 1975 година, на регис-
тарската влошка бр. 217, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за заста-
пување и потпишување на ОЗТ — Индустрија за 
автомобилски делови и трактори „Руен", со седиш-
те во Кочани, така што на местото на досегашниот 
директор Јордан Андонов е именуван за директор 
Иван Иванов, кој со неограничени овластувања ќе 
ја застапува и потпишува организацијата на здру-
жен труд. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на организацијата 
на здружен труд — Индустрија за автомобилски 
делови „Руен" — Кочани, бр. 02-360/133 од 30. VI. 
1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
240/75. (19) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 255 од 27. X. 1975 година, на реги-
старската влошка бр. 101, го запиша во судскиот 
регистар престанокот на Организацијата на здру-
жен труд за пасишта и пошумување „Осогово", 
со седиште во Кочани, бидејќи се припојува кон 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
управување и користење на пасиштата и утри-
ните, со седиште во Кочани. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Собирот на работните луѓе на ОЗТ 
за пасишта и пошумување „Осогово" — Кочани. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
255/75. (20) 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 184 од 3. IX. 1975 година, на регистар-
ската влошка бр. 230, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на предметот на работењето (деј-
носта) на „Макпромет" — производно трговско 
претпријатие на големо и мало — Штип, ООЗТ — 
трговија на големо и мало — Штип уште и со: 

— откуп и продажба на сите видови земјо-
делско-сточарски производи, овошје и зеленчук, 
сточна храна, живина, јајца, млечни производи, 
житарици и брашнени производи. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работната заедница на ОЗТ „Мак-
промет" — Штип, ООЗТ — Трговија на големо и 
мало — Штип, бр. 504 од 30. УШ. 1975 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 184/75. (26) 
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КОНКУРСИ 
Советот на Високата музичка школа во Скопје, 

врз основа на својата одлука донесена на 28. V. 
1976 година 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор — преизбор на наставници и стручни 
соработници на ВМШ и тоа: 

1. Еден наставник во сите звања во постојан 
работен однос по предметот: Игра пред ТВ 
и филмска камера и примери од филмови 
на Одделот за драмски актери (избор); 

2. Еден наставник во сите звања во дополни-
телен работен однос по предметот: Фагот 
(избор); 

3. Еден наставник во сите звања во постојан 
работен однос по предметот: Виолина (реиз-
бор); 

4. Еден постојан стручен соработник — Коре-
петитор, за потребите на гудачката класа 
(реизбор). 

За кандидатите под точките 1 и 2 настап на 
работа од 01. 10. 1976 год. односно од формирање на 
класата. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
од Законот за високото образование на СРЖ. Пок-
рај пријавата, таксирана со два динари, кандида-
тите поднесуваат диплома за завршен факултет, 
р ка демија односно висока музичка школа и кратка 
биографија. 

Предимство имаат кандидатите со објавени на-
учни или стручни трудови, уметничка и педа-
гошка дејност од својата специјалност. 

Молбите со документите се поднесуваат до сек-
ретаријатот на Високата музичка школа во рок од 
15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. 

(160) 

Собирот на Вишата земјоделска школа — Би-
тола 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за реизбор или избор на наставници во звањата 
професор или предавач за следните работни места: 
а) За неодредено и полно работно време: 

1. Еден наставник за крупно сточарство, 
2. Еден наставник за зоохигиена со ветерина и 

анатомија со физиологија, 

3. Еден наставник за организација на земјо-
делското производство; 
б) За одредено и неполно работно време: 

4. Еден наставник за полјоделство. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
пропишани со Законот за високото школство 
(„Службен весник на СРМ", бр. 49/74) и со Са-
моуправната спогодба за систематизација на работ-
ните места и за меѓусебните односи на работниците. 

Кон пријавата кандидатите треба да приложат 
диплома за високо земјоделско образование, однос-
но ветеринарно образование за работното место 
под т. 2, куса биографија, список на стручни тру-
дови, доказ за досегашното работно искуство, уве-
рение дека не е под истрага или осуден и соглас-
ност за работа во друга организација. 

Рок на поднесување на пријавите е 15 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот. 

Поблиски информации се добиваат во Школата. 
(161) 

Советот на Вишата угостителско-туристичка 
школа — Охрид, врз основа на член 47 точка 2 од 
Статутот на Школата 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор и реизбор на наставници на Школата 
во звањето предавач или професор на виша 

школа 

1 — Наставници на неодредено време: 

А) И З Б О Р : 
1. Еден наставник во звањето предавач или 

професор на виша школа за предметот Економика 
и организација на угостителството. 

Б) Р Е И З Б О Р : 

1. Еден наставник во звањето предавач или 
професор на виша школа за предметот Стопан-
ско и трудово право и Стопанско право со турис-
тичко законодавство. 

2. Еден наставник во звањето предавач или 
професор на виша школа за предметот Англиски 
јазик. 

II — Наставници на одредено време (со неполно 
работно време): 

А) И З Б О Р : 

1. Еден наставник во звањето предавач или 
професор на виша школа за предметот Естетика во 
угостителството. 
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Б) Р Е И З Б О Р : Со пријавата кандидатите доставуваат: 

1. Еден наставник во звањето професор на ви-
ша школа за предметот Познавање на стоката во 
угостителство со наука за исхраната. 

2. Еден наставник во звањето професор на ви-
ша школа за предметот Туристичка и сообраќајна 
географија. 

3. Еден наставник во звањето професор на ви-
ша школа за предметот Организација и техника 
на хотелско работење и Патнички агенции. 

4. Еден наставник во звањето предавач или 
професор на виша школа за предметот Планира-
ње, изградба и опремување. на угостителски об-
јекти. 

5. Еден наставник во звањето предавач или 
професор на виша школа за предметот Надвореш-
но-трговско со девизно работење. 

6. Еден наставник во звањето предавач или 
професор на виша школа за предметот Организа-
ција и техника на ресторанско работење. 

7. Еден наставник во звањето предавач или 
професор на виша школа за предметот Основи на 
општонародна одбрана на СФРЈ. 

8. Еден лаборант по предметот Основи на уе-
лужување и готварство. 

Кандидатите за избор и реизбор на наставници, 
покрај општите услови предвидени со ЗМОРЗТ и 
Законот за високото образование во СРМ, треба да 
се и морално подобни за изведување настава со 
студенти. 

Кандидатите поднесуваат: молба таксирана со 
2,00 дин. т. м., диплома или заверен препис, биогра-
фија, стручни и научни трудови, согласност од 
ОЗТ каде работи и лична изјава дека во друга 
ОЗТ не работи со неполно работно време. 

Кандидатите за предметот Естетика во угос-
тителството да поднесат и наставен програм. 

Молбите со комплетирани документи се подне-
суваат до Вишата угостителско-туристичка школа 
— Охрид. Некомплетирани документи нема да се 
разгледуваат при изборот. 

Настап на работа од 1. 10. 1976 г. а за работ-
ните места под 1/А) 1 и 2 од 1. 12. 1976 год., од-
носно од 1. 1. 1977 година. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на СРМ", во кој 
рок се примаат молбите со документите. (162) 

— диплома за завршен правен факултет и 
уверение за положен правосуден испит; 

— уверение дека не се осудувани; 

— уверение дека не се води истрага; и 

— потврда за поминат работен стаж на рефе-
рентско работно место во суд. 

Пријавите се примаат до пополнување на овие 
две работни места, а најмалку 30 дена од денот на 
објавувањето. (163) 

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КРИВА 
ПАЛАНКА 

О Б Ј А В У В А 

дека ќе врши избор на двајца судии во Оп-
штинскиот суд •— Крива Паланка. 

УСЛОВИ: 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд, кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

— да се дипломирани правници со положен 
правосуден испит, да биле референти во суд нај-
малку една година од полагањето на правосудниот 
испит и да поседуваат морално-политички квали-
тети за вршење на судиската функција. 

РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ — Комисијата за 
спроведување на постапката за пополнување на 
работните места при „Електростопанство" — Скоп-
је, ООЗТ ХЕ „Шпиље" — Дебар, врз основа на 
член 9, став 2 и член 11 од Самоуправната спо-
годба за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд 
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за пополнување на следните работни места: 

1. Вклопничар, еден извршител, 

2. Благајник, еден извршител, 

3. Машински техничар, еден извршител на од-
редено време. 

Покрај општите услови утврдени со Законот за 
меѓусебните односи на работниците во здруже-
ниот труд кандидатите треба да ги исполнуваат и 
следните посебни услови: 

За работното место под реден број 1 : 

— да имаат завршено средно техничко учи-
лиште електро смер или .ВКВ работник, 
електро смер; 

— да имаат 3 години работно искуство во 
струката. 
За работното место под реден број 2: 

— да имаат завршено средно образование; 

— да имаат 2 години работно искуство во стру-
ката. ' 
За работното место под реден број 3 : 

— да имаат завршено средно техничко учи-
лиште, машински смер; 

— да имаат 2 години работно искуство во стру-
ката. 

Предност при пополнувањето имаат работници 
вработени во „Електростопанство". 

Огласот е отворен 15 дена по објавувањето. 

Молбите — пријавите со потребната докумен-
тација да се доставуваат до Комисијата за спро-
ведување на постапката за пополнување на работ-
ните места при ООЗТ ХЕ „Шпиље" — Дебар. 

Некомплетираните и ненавремено поднесените 
пријави нема да се земаат во разгледување. 
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