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сува 400 динари. Овој број чини 16 
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534. 
Врз основа на точка 10 од Одлуката за усло-

вите за д а в а њ е на потрошувачки кредити на л и -
цата што претрпеле штета од елементарни непо-
годи („Службен лист на СФРЈ" , бр. 26/76), а во 
врска Заклучокот на Соборот на здружениот труд 
на Собранието на СР Македонија , за мерките за 
у б л а ж у в а њ е на последиците од елементарни непо-
годи во земјоделството од 26 ј ануари 1978 година, 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ДАВАЊЕ НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА 
ЛИЦА ШТО ПРЕТРПЕЛЕ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕН-
ТАРНИ НЕПОГОДИ, ПО ОПШТИНИ ВО СР МА-

КЕДОНИЈА 

Ч л е н 1 
Средствата според Законот за обезбедување 

средства за отстранување на последиците од еле-
ментарни непогоди („Службен лист на СФРЈ" , бр. 
55/78), утврдени за СР Македонија во износ од 
148.000.000 динари ќе се даваат за потрошувачки 
кредити на лица што претрпеле штета од поплави, 
град, мразеви и суша. 

Ч л е н 2 
Средствата од член 1 на оваа одлука се рас -

пределуваат по општини и тоа: 

1. Куманово 78.000.000 
2. Неготино 26.000.000 
3. Делчево 9.000.000 
4. Битола 4.000.000 
5. Струмица 4.000.000 
6. Кочани 3.500.000 
7. Ресен 3.000.000 
8. Прилеп 3.000.000 
9. К р и в а П а л а н к а 2.000.000 

10. К а в а д а р ц и 2.000.000 
11. Виница 1.500.000 
12. Свети Николе 1.500.000 
13. Кичево 1.500.000 
14. Валандово 1.500.000 
15. Тетово 1.500.000 
16. Кратово 1.000.000 
17. Гевгелија 1.000.000 
18. Охрид 1.000.000 
19. Берово 1.000.000 
20. Струга 1.000.000 
21. Гостивар' 1.000.000 

Ч л е н 3 
Средствата од член 2 на оваа одлука Стопан-

ските банки — основни банки ќ е ги даваат за по-
трошувачки кредити, освен кредити за станбена из -
градба, на лицата што претрпеле штети од еле-
ментарни непогоди од член 1 на оваа одлука, а врз 
основа на потврдата од надлежниот орган на оп-
штината за висината на штетата од елементарната 
непогода, согласно Одлуката за условите за д а -
вање на потрошувачки кредити на лица што пре-
трпеле штета од елементарни непогоди („Службен 
лист на С Ф Р Ј " бр. 26/76). 

Ч л е н 4 
Средствата дадени до влегувањето во сила на 

оваа одлука, се засметуваат во средства за креди-
тите 'од точката 1 н а оваа одлука. 

Ч л е н 5 
К р а е н рок за поднесување барање за добивање 

на потрошувачки кредити е 28 ф е в р у а р и 1979 го-
дина. 

Ч л е н 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

Бр . 23-2562/1 
8 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Папов, е. р. 

535. 
Врз основа на член 28 став 4 од Законот за 

организирање на дејност за унапредување на об-
разованието и воспитувањето („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНК-
ЦИЈАТА ЧЛЕНОВИ И З А ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНО-
ВИ НА СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
ВОСПИТУВАЊЕТО 

I. Се утврдува престанување на ф у н к ц и ј а т а 
членови на Советот на Републичкиот завод за у н а -
предување на образованието и воспитувањето, по-
ради истек на мандатот на : 

— Реџеп Ба јрами , 
— д - р Миха јло Е лепчевски, 
— Чедомир Поповиќ. 
II. За членови на Советот на Републичкиот 

завод за унапредување на образованието и воспи-
тувањето се именуваат: 

1. м - р Т а х и р За јази , проф. на Педагошката 
академија во Скопје, 

2. Ј о в а н Шарац , директор на Гимназијата „Ор-
це Николов" во Скопје, 

3. Олга Оровчанец, директор на Основното учи-
лиште „11 Октомври" — Скопје. 

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

Бр . 17-2415/1 
7 ноември 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Папов, е. р. 
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536. 
Врз основа на член 29 став 3 и член 38 став 2 

од Законот за републичката управа („Службен вес-
ник на СРМ", бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

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

ТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА 
ВОДОСТОПАНСТВО 

1. Се именува за помошник на претседателот 
на Републичкиот комитет за водостопанство инж. 
Славко Цоневски, советник во Републичкиот се-
кретаријат за земјоделство и шумарство. 

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

Бр. 17-2412/1 
7 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

537. 
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 ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБ-
ЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 

И ОРГАНИЗАЦИЈА 

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот 
секретаријат за законодавство и организација Но-
вак Марковски, помошник на републичкиот се-
кретар за законодавство и организација. 

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

Бр. 17-2411/1 
7 ноември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

538 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членовите 46 и 49 од 
Самоуправната спогодба за заедничките критериу-
ми за решавање на станбените прашања на ра-
ботниците во работната организација „Виолета" 
Ф-ка за пластични маси во Скопје од 17 март 
1975 година, на основа членот 433 од Уставот на 
СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот 
за основите на постапката пред Уставниот суд 
на Македонија и за правното дејство на неговите 
одлуки, на седницата одржана на 26 октомври 1978 
година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се одбива предлогот на Основниот суд на 
здружениот труд во Скопје за оценување уставнос-
та и законитоста на членовите 46 и 49 од Само-
управната спогодба за заедничките критериуми за 
решавање на станбениге прашања на работниците 
во работната организација „Виолета" во Скопје од 
17 март 1975 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Органско-хемиската индустрија 
„Наум Наумовски-Борче" во Скопје, кон која се 
припоила работната организација „Виолета" на на-
чинот определен за објавување на самоуправните 
општи акти на работната организација. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је со предлог поведе постапка за оценување устав-
носта и законитоста на членовите 46 и 49 од спо-
годбата означена во точката 1 на оваа одлука. 
Според наводите во предлогот членот 46 од спо-
годбата бил неуставен и противзаконит затоа што 
и давал овластување на комисијата за распределба 
на станови и кредити да може да додели 10 поени, 
во утврдувањето на редот на првенство, по своја 
оценка, на молители кои се истакнувале во сво-
јата работа и општествената активност во разви-
вањето на самоуправната практика, со што се 
внесувале субјективни критериуми во системот 
на распределбата на станови и кредити за стан-
бена изградба. Што се однесува до членот 49 од 
спогодбата, подносителот на предлогот смета дека 
тој не е во согласност со Уставот на С Р Македо-
нија и е спротивен на законот затоа што пред-
видувал дел од средствата односно становите, до-
биени од средствата за солидарна изградба, да се 
издвојуваат за решавање на станбените прашања 
на работници кои со своите стручни знаења и 
придонес во работата се истакнуваат над другите 
работници од ист профил. 

4. Од прибавените списи и известувањата во под-
готвителната постапка Судот утврди дека фабри-
ката за пластични маси „Виолета" во Скопје од 
31 март 1977 година, со припојување кон Органско-
хемиската индустрија „Наум Наумовски-Борче" во 
Скопје, престанала да постои како работна орга-
низација. Меѓутоа, оспорената самоуправна спо-
годба, согласно ставовите 2 и 4 на член 16 од Са-
моуправната спогодба за здружување — припоју-
вање на работната организација „Виолета" во Скоп-
је кон работната организација Органско-хемиска 
индустрија „Наум Наумовски-Борче" во Скопје од 
15 февруари 1977 година, престанала да в а ж и на 
31 септември 1977 година. Имајќи го тоа предвид, 
а бидејќи од престанокот на важноста на спогод-
бата до поведувањето на постапката (19 мај 1978 
година) не поминало повеќе од една година, со-
гласно ставот 2 на член 419 од Уставот на СР 
Македонија, Уставниот суд на Македонија се 
впушти во оценувањето на нејзината уставност 
и законитост. 

5. Разгледувајќи ја содржината на оспорената 
самоуправна спогодба за заедничките критериуми 
за решавање на станбените прашања на работни-
ците, Судот утврди дека основните организации 
на здружениот труд и работната заедница, здру-
жени во работна организација „Виолета" ги уреди-
ле прашањата за изворите на средствата за стан-
бени потреби, користењето на средствата и начинот, 
условите и критериумите за распределба на сред-
ствата (станови и кредити). Во членот 44 од спо-
годбата, како заеднички критериуми, на основа на 
кои се утврдува приоритетот за доделување стан, 
се определени: просечниот месечен приход по член 
на семејството во претходната година; бројот на чле-
нови на семејството; правните основи за користење 
на станот; станбената пренаселеност; хронично обо-
лените работници и инвалиди на трудот; работ-
ниот стаж; возраста; учеството во НОВ; и струч-
ната подготовка. 

Освен овие критериуми кои со соодветно вред-
нување во поени доаѓаат до израз во одредувањето 
приоритетот за добивање стан, Судот утврди дека 
во спогодбата се предвидува во распределбата да 
имаат влијание уште две околности, а имено: 

а) во членот 46 од спогодбата се предвидува 
комисијата за распределба на станови и кредити 
во основната организација да може да додели 10 
поени, во предлог-ранг листата пред да ја достави 
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на работничкиот совет, за работници кои посебно 
се истакнуваат во својата работа и со општестве-
ната активност во развивањето на самоуправната 
практика; и 

б) во членот 49 од спогодбата е предвидено 
од вкупниот број станови и средства за кредити. 
20% да се издвојуваат за работници кои со своите 
стручни знаења и придонес во работата се истак-
нуваат над другите работници од ист профил, не-
зависно од предвидените критериуми, а одлука за 
доделување стан или кредит донесува работничкиот 
совет на основната организација. 

Согласно ставот 1 на член 21 и ставот 1 на 
член 23 од Уставот на СР Македонија и ставовите 
1 и 2 на член 115 од Законот за здружениот труд 
работниците со самоуправен општ акт ги утврду-
ваат основите и мерилата за распоредување и рас-
пределба на доходот за своја лична и заедничка 
потрошувачка, за проширување на материјалната 
основа на здружениот труд и за резерви. Посебно, 
во ставот 1 на член 235 од Законот за здруже-
ниот труд, е предвидено дека со средствата за за-
едничка потрошувачка управуваат работниците во 
здружениот труд што ги здружиле тие средства 
од чистиот доход на својата основна организација 
односно на работната заедница во која работат и 
од своите лични доходи на начинот утврден со са-
моуправниот општ акт. Од друга страна, распола-
гајќи на тој начин самостојно со доходот, според 
смислата на членот 47 од овој закон, работниците 
се должни со 'Самоуправните општи акти да обез-
бедат такви основи и мерила за распоредување 
на доходот и чистиот доход и за распределба на 
средствата за лични доходи и заедничка потрошу-
вачка кои ќе го поттикнуваат секој работник и 
сите нив заедно, меѓу другото, и кон постигање 
на што поголема производност на трудот, што по-
целесообразно користење, постојано унапредување 
и зголемување на средствата на општествената 
репродукција и кон успехот на заедничкиот труд 
во стекнувањето на доходот на секоја работа од-
носно работна задача и во секој дел од процесот 
на трудот во основната организација, а и со раз-
вивање на творештвото и работната иницијатива 
на работниците да се мери нивниот придонес. 

Според мислењето на Судот критериумот пред-
виден во членот 46 од спогодбата во системот на 
основите кои работниците самостојно ги утврду-
ваат, а за одредување редот на првенство за до-
делување општествен стан на користење односно 
кредит, утврден во спогодбата, се појавува како 
дополнителен. Притоа, тој во себе содржи два еле-
менти кои меѓусебно се поврзани и се појавуваат 
едновремено односно кумулативно: истакнување во 
работата и општествена активност во развивањето 
на самоуправната практика. Првиот елемент несом-
нено претставува вреднување на придонесот на 
работникот во процесот на трудот додека вториот 
елемент настојува со стимулирање на активноста 
во развивањето на самоуправната практика да се 
остварат и некои од другите цели во основната 
организација преку распределбата на средствата 
за заедничка потрошувачка, како дел од општата 
функција на доходот и чистиот доход односно на 
неговата распределба утврдени во членот 47 од 
Законот за здружениот труд. Понатаму, тргнувајќи 
од тоа дека вреднувањето по овој основ во опре-
делувањето редот на првенство за добивање стан 
доаѓа предвид к а ј сите работници доколку се ис-
такнуваат во работата и активноста во развивање 
на самоуправната практика, како и од тоа што ко-
мисијата за доделување станови дава само предлог 

на работничкиот совет кој ја утврдува конечната 
ранг-листа, Судот смета дека не може да се поста-
ви прашањето за неуставноста и противзакони-
тоста на членот 46 од спогодбата поради непосто-
ење објективно вреднување или повреда на наче-
лото за еднаквост на правата, должностите и од-
говорностите на луѓето. 

Исто така, според мислењето на Судот, не е 
во несогласност со Уставот и не е спротивен на 
законот и членот 49 од спогодбата затоа што ра-
ботниците во утврдувањето на критериуми и ме-
рила за распределба на средствата за заедничка 
потрошувачка, конкретно станови и кредити, дол-
ж н и се не само солидарно да ги решаваат станбе-
ните прашања туку и да обезбедуваат, согласно 
членот 47 од Законот за здружениот труд, услови 
за постојано зголемување на доходот, а со одво-
јуваното на 20% од средствата наменети за ре-
шавање на станбените прашања, што во случајов 
претставуваат помал дел во масата на сите сред-
ства, се создава еден од условите за во органи-
зацијата да се привлечат и обезбедат потребните 
кадри за процесот на работата. Меѓутоа, во врс-
ка со наводот во предлогот дека за оваа намена 
не може да се издвојува дел од становите наме-
нети за решавање на станбените прашања на ра-
ботниците со пониски доходи како посебен облик 
на солидарност, Судот утврди дека оспорениот 
член 49 од спогодбата не се однесува на таа ка -
тегорија станови и средства за станбена изградба, 
а доколку во примената дошло до такво негово 
толкување, тогаш согласно членот 419 од Уставот 
на СР Македонија за тоа овој суд не е надлежен 
да одлучува. 

На основа изнесеното Уставниот суд на Ма-
кедонија утврди дека ,предлогот на Основниот суд 
на здружениот труд во Скопје е неоснован, поради 
што одлучи како во точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 66/78 
26 октомври 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измену-
вање на Уредбата за утврдување на висината, на-
чинот и условите за остварување и исплатување 
на надоместок на трошоци за превоз, исхрана и 
сместување на лицата во резервен состав пови-
кани на служба во територијалната одбрана, об-
јавена во „Службен весник на СРМ", бр. 39/78, се 
поткраднала грешка, поради што се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА, НАЧИНОТ И 
УСЛОВИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ИСПЛАТУВА-
ЊЕ НА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА ПРЕ-
ВОЗ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦАТА 
ВО РЕЗЕРВЕН СОСТАВ ПОВИКАНИ НА СЛУЖ-

БА ВО ТЕРИТОРИЈАЛНАТА ОДБРАНА 

Во член 1, алинеја 3 износот „250 динари", се 
заменува со „200 динари". 

Од Републичкиот секретаријат за законодавство 
и организација, Скопје, бр. 08-1054/2 од 5.ХИ.1978 
година. 



Стр. 1020 — Бр. 42 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРИ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО 

362. 
Врз основа на член 9 став 1 алинеја 8 од За -

конот за самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 5/74) и член 22 став 1 
точка 1 од Самоуправната спогодба за основање 
на Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување-Кичево, Собранието на Опш-
тинската заедница на здравството и здравственото 
осигурување-Кичево, на заедничка седница на си-
те собори на делегатите, одржана на 8 декември 
1977 година, донесе 

С Т А Т У Т 

НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТ-
ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — 

КИЧЕВО 

I 

. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Општинската заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување — Кичево (во натамошниот 
текст: Заедница) е самоуправна интересна заед-
ница во областа на здравството и здравственото 
осигурување основана од работниците во основ-
ните организации на здружен труд и другите са-
моуправни организации и заедници, работните луѓе 
во работните заедници во државните органи, оп-
штествено-политичките организации и во другите 
работни заедници што не се организирани како 
организации на здружен труд, работниците вра-
ботени од други лица, работните луѓе кои вршат 
занаетчиска, угостителска и друга самостојна деј -
ност, корисниците на пензии (во натамошниот 
текст: работници), работните луѓе кои вршат зем-
јоделска дејност со средства за работа над кои 
постои право на сопственост (во натамошниот текст: 
земјоделци) и работниците во организациите на 
здружен труд што вршат здравствена дејност, од 
подрачјето на општината Кичево. 

Заедницата е основана на подрачјето на опш-
тината Кичево. 

Седиштето на Заедницата е во Кичево. 

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, на македонски и 

албански јазик кружно е испишан текстот: „Опш-
тинска заедница на здравството и здравственото 
осигурување", а во средината хоризонтално „Ки-
чево". 

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

Член 4 
Дејноста на Заедницата е од посебен општест-

вен интерес. 
Заедницата ја врши својата дејност во соглас-

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

Член 5 
Во Заедницата, работниците и земјоделците 

кои во областа на здравството и здравственото оси-
гурување остваруваат свои лични и заеднички 
потреби и интереси врз начелата на заемност и 
солидарност (корисници на услугите) и работниците 
во организациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност (даватели на услугите) здружува-
ат труд и средства, остваруваат слободна размена 
на трудот и рамноправно и заеднички одлучуваат 
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 З а -
едницата и овој статут, за себе и за членовите на 
своите семејства. 

Средствата за остварување на правата од 
здравствената заштита и другите права од здрав-
ственото осигурување се обезбедуваат со придо-
несот од обврзниците на придонесите определени 
со закон, со учество на општествено-политичките 
заедници и со други приходи. 

Член 7 
Правата од здравствената заштита и другите 

права од здравственото осигурување се оствару-
ваат на товар средствата на Заедницата во 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 предвиде-
но со овој статут или друг самоуправен општ акт 
на Заедницата. 

Член 8 
Во Заедницата определени права од здравстве-

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

Член 9 
Корисниците на услугите и давателите на ус-

лугите како основачи на Заедницата управуваат 
со работите на Заедницата преку делегациите и 
делегатите 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 
организации и другите самоуправни организации и 
заедници. 

И 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ДРУГИ ПРАВА ОД 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

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

кон се задолжително здравствено осигурени (оси-
гурени лица), ги остваруваат правата од здрав-
ствена заштита и другите права од здравственото 
осигурување утврдени со закон, Самоуправната 
спогодба за основање на Заедницата и овој статут. 

Здравствената заштита и другите права од 
здравственото осигурување се обезбедуваат во З а -
едницата на начин и под услови утврдени со за -
кон, Самоуправната спогодба за основање на З а -
едницата, овој статут и другите општи акти на 
Заедницата. 
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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, к а ј југословен-
ските организации или во домаќинствата на тие 
осигуреници, ако седиштето на тие организации се 
наоѓа на подрачјето на Заедницата; 

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

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

б) к а ј странски работодавци — ако се вработени 
со посредување на надлежниот орган за вработу-
вање и го регулирале своето осигурување пред 
одењето во странство, ако за тоа време не се 
задолжително здравствено осигурени к а ј стран-
скиот носител на здравственото осигурување, 

в) к а ј странски работодавци — ако се врабо-
тени без посредување на надлежниот орган за 
вработување или без претходно регулирање на 
своето осигурување, ако за тоа време не се задол-
жително здравствено осигурени к а ј странскиот но-
сител на здравственото осигурување. Осигурува-
њето се засновува од денот на поднесувањето на 
пријавата за осигурување, но најдоцна од денот 
на вработувањето во странство; 

3. Делегатите во собранијата на општествено-
политичките заедници и на нивните органи, из-
браните лица во општествените, здружените и са-
моуправните организации, коморите, здруженијата 
и ел., ако за вршењето на функцијата примаат 
постојан месечен надоместок; 

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

5. Уживателите на пензии и корисниците на 
правото на професионална рехабилитација и вра-
ботување според прописите на инвалидското оси-
гурување, како и југословенските државјани што 
примаат пензија или инвалиднина исклучиво од 
странски носители на осигурување додека престо-
јуваат на подрачјето на Заедницата, ако со меѓу-
народен договор не е поинаку определено; 

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

7. Учениците во средните училишта за оддел-
ни занимања за кои покрај училишната се изве-
дува и практична настава во организацијата на 
здружениот труд, училиштето или к а ј приватниот 
работодавец; 

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

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

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

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

9. Лицата редовно пријавени к а ј надлежната 
самоуправна интересна заедница на вработувањето, 
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 ЈНА или од денот на престанокот на неспособ-
носта поради болест заради која се отпуштени од 
таа воена служба, ако на отслужување на воениот 
рок стапиле во рок од 60 дена од денот на за -
вршувањето на стручното оспособување односно 
школување; 

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

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

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

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

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

Член 13 
Како работници во смисла на член 12 став 1 

од овој статут се осигурени и лицата што се вра-
ботени со на јмалку половина од полното работно 
време, лицата вработени во две или повеќе ор-
ганизации на здружен труд со вкупно работно вре-
ме од најмалку половина од полното работно вре-
ме, како и лицата вработени како инвалиди кои 
со преостанатата работна способност работат онол-
ку време колку одговара нивната работна спо-
собност. 

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

или постдипломски студии, кои поради тоа го пре-
кинале вработувањето, ако за тоа време примаат 
стипендија; 

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

Член 15 
Странските држав јани на работа на подрачјето 

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

2. Лица осигурени по основ на вршење на 
самостојна дејност 

Член 16 
Здравствено се осигурени лицата кои на по-

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

1. самостојни занаетчии, самостојни угостите-
ли и превозници во јавниот патен сообраќај, кои 
врз основа на закон вршат една од овие дејности 
и се запишани во со закон пропишан регистар, 
како и брачниот другар на умрен осигуреник што 
вршел самостојна дејност, кога врз основа на за -
кон ќе продолжи со водење на занаетчискиот ду-
ќан односно со вршење на јавен превоз преку 
стручен работоводител. 
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Децата кои по смртта на самостојниот зана-
етчија, самостојниот угостител односно превозник 
во јавниот патен сообраќај ќе продолжат со воде-
ње на дуќанот, односно ќе продолжат со вршење 
на превозот преку стручен работоводител, ако не 
се здобиле со право на семејна пензија, се 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 к а ј него, 
доколку имаат стручна подготовка потребна за ра-
ботата што ја вршат како единствено и главно 
занимање; 

2. лицата кои вршат адвокатура и се запи-
шани во именикот на адвокатите; 

3. продавачите на печат (колпортери); 
4. други лица што вршат самостојни професио-

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

Член 17 
Својство на осигуреник по одредбите на прет-

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

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

вокатите; 
3. денот на стекнувањето на друго својство по 

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

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

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

дејност 

Член 18 
По овој статут осигурени се и членовите на 

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

Членовите на потесното семејство на осигуре-
ниците од член, 12 ст$в 1 точка 2 под а), б) и в) 
се задолжително здравствено осигурени додека 
престојуваат во СРМ, ако здравственото осигу-
рување 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 
СРИ. Здравственото осигурување на тие членови 
на семејството за време на престојот во земјата 
чии државјани, се може да се обезбеди под услов 
на реципроцитет со меѓународен договор. 

Член 19 
Како членови на семејството на осигуреници-

те-работници и осигурениците што вршат самостој-
на професионална дејност се сметаат членовите на 
потесното семејство, брачниот другар и децата на 
осигуреникот родени во брак или вон брак, по-
своени или деца земени на издржување, како и 
издржувани: татко, мајка, очув, маќеа, посвоител, 
дедо, баба, татко и мајка на брачниот другар (ро-
дители на осигуреникот). 

Член 20 
Својството на осигурено лице — член на семеј-

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

чувањето на бракот; 

<— за децата родени во брак — со денот на 
раѓањето; 

— за децата родени вон брак — со денот на 
признавањето на татковството; 

-— за посвоените деца — со денот на посвоју-
вањето; 

— за деца земени на издржување и издржу-
вани родители — со денот на исполнувањето на 
пропишаните услови. 

Член 21 
Се смета дека осигуреникот ги издржува чле-

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

повеќе извори, но кои заедно месечно не преми-
нуваат 2510/о од минималниот личен доход на ниво 
на Републиката за претходната година. Како до-
ход се смета само чистиот месечен доход по одби-
вање на данокот и другите давачки. 

а) Брачен другар 

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

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

по смртта на осигуреникот не се здобил со право 
на семејна пензија затоа што не навршил опре-
делени години на живот, ако во моментот на 
смртта осигуреникот бил постар од 40 години (же-
на) односно 55 години (маж). Ако брачниот дру-
гар е помлад од 40 години односно 55 години го 
продолжува осигурувањето додека е редовно при-
јавен к а ј надлежната самоуправна интересна за-
едница на вработувањето ако во таа заедница се 
пријавил во рок од 90 дена од денот на смртта 
на осигуреникот; 

3. разведениот брачен другар на кој со судска 
одлука му е определено издржување, ако во мо-
ментот на разводот бил постар од 45 години (же-
на) односно 60 години (маж). Брачниот другар што 
во моментот на разводот бил помлад од 45 години, 
односно 60 години го продолжува осигурувањето 
според овој статут ако к а 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 20 годишна возраст, а ако се на 
школување — до крајот на пропишаното редовно 
школување, но најдоцна до наполнување на 26 го-
дишна возраст. 

Ако децата од став 1 на овој член го преки-
нале редовното школување поради болест, осигуре-
ни се и за времетраењето на таквата болест, а ако 
го продолжат редовното школување се продолжува 
осигурувањето и по истекот на определените воз-
расни граници, но најдолго толку колку што траел 
прекинот на школувањето поради болест. 

Ако децата од став 1 на овој член станат не-
способни за самостоен живот и работа, во смисла 
на прописите за инвалидското осигурување, пред 
да наполнат 20 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 став 1 на овој член 
што ќе станат неспособни за самостоен живот и 
работа во смисла на прописите за инвалидското 
осигурување по истекот на периодот од став 1—3 
на овој член додека трае таквата неспособност, 
ако осигуреникот ги издржува затоа што немаат 
сопствени приходи доволни за издржување. 
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Децата кои осигуреникот ги зел на издржува-
ње (член 19) осигурени се, по правило, ако не-
маат родители. Децата кои имаат еден или двајца 
родители 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 сос-
тојба да се грижат за децата и нивното издржу-
вање, а и децата и нивните родители немаат соп-
ствени приходи доволни за издржување. 

в) Родители 

Член 24 
Родителите што осигуреникот ги издржува по-

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

1. ако навршиле 65 години живот (маж) од-
носно 55 години (жена), или, 

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

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

4. Лица осигурени како земјоделци 

Член 25 
К а к о земјоделци во смисла на член 1 од овој 

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

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

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

Член 26 
Како членови на домаќинството од член 25 

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

5. Други осигурени лица 

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

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

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

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

4. лицата припадници на територијалните еди-
ници, припадници на цивилната заштита, за време 
на изведувањето на задачите на територијалната 
одбрана; 

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

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

Член 28 
Здравствена заштита во случај на несреќа на 

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

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

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

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

4. лицата кои се наоѓаат на предвојничка 
обука; 

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

6. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособу-
вање или преквалификација , а се упатени од стра-
на на самоуправната интересна заедница на вра-
ботувањето; 

7. припадниците на доброволните организации 
на противпожарната заштита; 

8. лицата кои вршат работа или задача по ос-
нов на договор за дело. 

II. 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 Само-
управната спогодба за основање на Заедницата 
и тоа: 

1. задолжителни видови на здравствена заш-
тита утврдени со закон, во обем утврден со соод-
ветната програма; 

2. здравствена заштита и други права од 
здравственото осигурување утврдени со закон, во 
случај на несреќа при работа и професионални 
заболувања; 

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

1. ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

а) Задолжителни видови на здравствена заштита 

Член 30 
Во .Заедницата осигурените лица ги оствару-

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

а) откривање, спречување, сузбивање и леку-
вање на туберкулозата, венеричните и други зараз-
ни 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 богатства 
на околината; 

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

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

д) здравствена заштита на школската младина 
и студентите (редовни) до определена старост и 
тоа преку: систематски прегледи и имунизација, 
заштита и лекување на забите, спречување, сузби-
вање и лекување на ревматичната треска и неј -
зините последици, протетички и рехабилитациони 
мерки к а ј оштетувањето и аномалиите на видот 
и слухот и к а ј ортопедските аномалии и дефор-
мации; 
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ѓ) активност на рано откривање на малигните 
заболувања, шеќерната болест и мускулната дис-
трофија и нивно лекување; 

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

Член 31 
Обемот на правата и поблиските критериуми 

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

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

Член 32 
Во случај на несреќа при работа и заболување 

од професионални болести на осигурениците од 
член 12 став 1 точка 1-4 и член 13, 15, 16 и 28 од 
овој статут, задолжително им се обезбедува пра-
вото на: 

а) користење на здравствена заштита за спро-
ведување на мерки за откривање и спречување на 
заболувањето од професионални болести и несре-
ќа на работа; 

б) користење на сите видови медицинска помош 
и ортопедски средства со цел за лекување и ме-
дицинска рехабилитација од последиците на несре-
ќа на работа и заболувањата од професионални 
болести заради воспоставување на работната спо-
собност; 

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

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

Како несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести се сметаат случаите на 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 во 
случај на несреќа на работа и професионални 
заболувања, осигурените лица од член 12-16, 18, 
22-24 и 27 од овој статут 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 на оп-
ределено работно место; 

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

3. лекарски прегледи, лекување на болните, 
други видови на медицинска рехабилитација, ос-
вен лекување со примена на природните фактори 
во лекувањето; 

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

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

6. заботехничка помош и забнопротетички 
средства; 

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

Член 34 

Под лекарски прегледи и друга медицинска 
помош, кои на осигурените лица им се обезбеду-
ваат во смисла на став 1 точка 1 од претходниот 
член, се подразбираат и здравствените услуги, кои 
како мерки на превентивна заштита непосредно 
им се укажуваат на осигурените лица на нивно 
барање или врз основа на програмата на Заедни-
цата и склучениот договор со здравствените орга-
низации на здружен труд за укажување на здрав-
ствена заштита на осигурените лица. 

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

Член 35 
Здравствените прегледи на работниците, кои 

врз основа на посебни прописи повремено се спро-
ведуваат, поради непосредна заштита на работни-
ците со оглед на карактерот на работите во од-
делни организации односно со оглед на возраста 
и полот на вработените работници, се обезбедуваат 
на товар на средствата на Заедницата, на начин 
и во обем предвиден со посебна одлука на Заед-
ницата, односно склучениот договор меѓу Заед-
ницата и здравствената организација на здруже-
ниот труд. 

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

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

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

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

— прегледите за утврдување на здравствената 
способност за работа на определени работни места 
или за извршување на обврските на организаци-
јата во врска со прописите на хигиено-техничката 
заштита (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 сред-
ствата на Заедницата според утврдената листа на 
лекови што може да се препишуваат на товар на 
средствата на Заедницата. 

Листата на лекови што можат да се препишу-
ваат на товар на средствата на Заедницата се ут-
врдува 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 
товар на средствата на Заедницата. 
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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 здрав-
ството и здравственото осигурување да го утврди 
износот на учеството на осигурените лица во под-
несувањето на трошоците за користење на лекови 
и имунизација што не е задолжителна. 

Член 38 
Осигурените лица наведени во член 33 став 1 

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

Член 39 
Индикациите за користење на протези, забно-

протетички средства, санитарни справи, ортопедски 
и други помагала, како и времето за кое се изда-
ваат ги утврдува Републичката заедница на здрав-
ството 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 ут-
врдува Заедницата и тоа: 

1. прегледи и лекувања к а ј 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 стационарни здрав-
ствени организации, вклучува јќи ги и специјализи-
раните стационари, освен стационарите со примена 
на природни фактори за лекување; 

3. прегледи, лекување и вадење на заби во 
забоздравствени организации, вклучува јќи ја и 
специј алистичката ортодонциј а; 

4. право на превоз со кола за итна помош кога 
е тоа неопходно за пренос на болниот од станот 
до најблиската здравствена организација која мо-
ж е да му у к а ж е потребна лекарска помош. 

При користењето на правата од здравствената 
заштита од став 1 на овој член осигурениците 
учествуваат во трошоците на здравствената заш-
тита со свои средства во висина од договорената 
вредност на здравствените услуги според посебна 
одлука на Заедницата. 

Член 41 
Осигурениците и другите осигурени лица здрав-

ствената заштита, по правило, ја користат во здрав-
ствената работна организација надлежна според 
местото на живеење, освен во итни и медицински 
оправдани случаи кога е неопходна здравствена 
заштита. 

Здравствената заштита во сите други здравст-
вени работни организации се користи само со упат 
на надлежниот матичен л<екар и тоа во најблиска-
та здравствена работна организација со која Заед-
ницата има склучено договор. 

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

2. ДРУГИ ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

а) Надоместок на лнчен доход 

Член 42 
Право на надоместок на личниот доход за вре-

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

1. поради болест или несреќа на работа при-
времено неспособни за работа, односно сместени 
поради 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 на воените инвалиди од војната; 

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

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

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

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

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

Член 43 
На осигурениците од членот 12 став 1 точка 1-4 

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

Член 44 
Надоместок на личниот доход припаѓа само за 

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

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

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

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

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

Член 46 
Привремената неспособност за работа трае се 

додека надлежниот лекар односно лекарската ко-
мисија не утврди дека е воспоставена работна спо-
собност, а во секој случај престанува од денот на 
правосилноста на решението со кое е утврдено 
постоење на инвалидност, 
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На осигурениците к а ј кои врз основа на наод, 
оценка и мислење на првостепената инвалидска 
комисија е утврдено постоење на инвалидност, на-
доместокот на личниот доход се исплатува се до 
правосилноста на решението за утврдување на ин-
валидноста. 

Член 47 
Ако привремената неспособност за работа од 

иста болест или повреда на работа трае 12 месеци 
непрекинато или 18 месеци со прекини во пери-
одот од 24 месеци, или 18 месеци во случај на 
заболување од малигни заболувања и ТБЦ, а оси-
гуреникот е на лекување и под контрола на АТД, 
лекарот е должен да го упати осигуреникот на 
инвалидска комисија заради оценка на постоење 
на инвалидност во смисла на прописите од инва-
лидското осигурување. 

По исклучок на малигни заболувања, ТБЦ и 
тешки повреди, врз основа на оценката и мисле-
њето на лекарската комисија, може да се одложи 
упатувањето на осигуреникот на инвалидска ко-
мисија и преку рокот утврден со претходниот став, 
а најдолго до 24 месеци на непрекинатата спре-
ченост за работа. 

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

мисија во текот на лекувањето на осигуреникот 
кој прима надоместок на личниот доход може да 
одреди осигуреникот за определено време да рабо-
ти со скратено работно време на своето работно 
место, доколку утврди дека неговата здравствена 
состојба е подобра и дека работата би била корис-
на за воспоставување на полна работна способност. 

Скратеното работно време може да изнесува 
најмалку 1/2 од полното работно време, а работата 
со скратено работно време може да трае најмногу 
до една година. 

Член 49 
На осигуреникот кој поради одредено лекување 

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

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

Член 50 
Надоместокот на личниот доход за време на 

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

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

2. избраниот лекар да утврди потреба и од-
реди негување на заболениот член на потесното 
семејство; 

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 забо-
лениот член на потесното семејство постар од 7 
години; 

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

Член 51 
Надоместокот на личниот доход за време на 

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

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

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

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

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

1. за нега на член на потесното семејство 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, преку 
7 дена, а најмногу до 15 дена. 

Член 52 
На осигуреник кој непосредно пред да му 

престане својството на работник во здружениот 
труд или друго својство по основ на кое е оси-
гурен, ако го исполнувал условот на претходното 
осигурување (член 99) му припаѓа право на надо-
месток на личниот доход по овој статут, ако при-
времената неспособност за работа настапила во рок 
од 30 дена од денот на престанокот на тоа својство. 

Член 53 
На осигуреникот не му припаѓа односно ќе му 

се сопре исплатата на надоместокот на личниот 
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 оправдани причини не се јави на 
определен лекарски односно комисиски преглед на 
кој бил упатен односно повикан4 или не се подложи 
на одредено лекување, освен ако за такво леку-
вање не е потребна согласност по посебни прописи; 

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

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

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

Член 54 
Кога се утврди дека постојат околности од чле-

нот 53 став 1 точка 2, 4 и 5 од овој статут орга-
низацијата односно Стручната служба која врши 
исплата на надоместокот на личниот доход ќе ја 
запре исплатата на надоместокот. 

Се смета дека во смисла на член 53 став 1 точ-
ка 2 и 4 од овој статут постои намерно спречување 
на оздравувањето односно оспособувањето за р а -
бота 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 зем-
јоделски имот или кога се утврди дека на друг 
начин спротивен со упатствата на лекарот го спре-
чува своето оздравување и оспособување за работа. 
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Запирање на исплатата на надоместокот на 
личниот доход се врши врз основа на сознание и 
утврдување на постоењето на околностите од чле-
нот 53 од овој статут од овластеното лице на Стру-
чната служба на Заедницата за вршење контрола 
односно овластен орган на организацијата на здру-
жениот труд на чиј товар се исплатува надомес-
токот или врз основа на мислењето на лекарот-
поединец кој дал оценка на работната способност 
на осигуреникот. 

Член 55 
Контрола на користењето на боледувањето вр-

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

Стручната служба на Заедницата врши кон-
трола на користењето на боледувањето во слу-
чаите односно за времето за кое надоместокот на 
личниот доход се обезбедува на товар средствата 
на Заедницата. Стручната служба на Заедницата 
може да врши контрола на користењето на боле-
дувањето по барање и претходна спогодба со ор-
ганизациите на здружениот труд и за времето за 
кое надоместокот на личниот доход се обезбедува 
на товар на нивните средства. 

Член 56 
Кога овластеното лице во вршењето на кон-

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

Наредбата од став 1 на овој член овластеното 
лице ја издава писмено во 2 примероци од кои еден 
се врачува на осигуреникот, а еден на Стручната 
служба на Заедницата односно организацијата на 
здружениот труд како исплатувач на надоместокот 
на личниот доход. Кон наредбата се прилага из-
вештајот на овластеното лице. 

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

Член 57 
Осигуреникот на кој со наредба му е запрена 

исплатата на надоместокот на личниот доход може 
во рок од 3 дена од денот на приемот на наредбата 
да бара од Стручната служба на Заедницата од-
носно од организацијата на здружен труд со реше-
ние да ја воспостави запрената исплата на надо-
местокот на личниот доход. Овластеното лице кое 
ја издало наредбата е должно таквото барање, ако 
е поднесено при издавање на наредбата, да го 
достави на стручната служба на Заедницата, од-
носно организацијата на здружен труд заедно со 
својот извештај и наредбата за запирање на ис-
платата на надоместокот на личниот доход. 

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

Член 58 
Основот за надоместок на личниот доход (во 

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

Личниот доход што се зема за утврдување на 
основот за надоместок на личниот доход го со-
чинуваат личниот доход и другите примања на 
осигуреникот кои според посебни прописи служат 
за утврдување на пензискиот основ. 

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

Член 59 
Основот за надоместок се утврдува врз основа 

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

На осигуреникот кој во претходната година 
бил вработен во друга организација или во повеќе 
организации, како основ 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 до-
ход по завршната сметка, односно просечниот из-
нос на вкупниот примен личен доход утврден со 
распределбата по завршните сметки во сите орга-
низации во кои осигуреникот бил вработен во 
претходната година. 

На осигурениците на кои основот на надомес-
токот им се утврдува по став 1 и 2 од овој член, 
во случаите на спреченост за работа што ќе нас-
тапат од почетокот на годината до донесувањето 
на завршната сметка за претходната година, им се 
исплатува, до утврдување на основот на надомес-
токот, аконтација на надоместокот на личниот до-
ход. За утврдување на износот на оваа аконтација 
како основ за надоместок се зема просечниот из-
нос на аконтацијата на личниот доход примен' во 
претходната година. 

Основот за надоместокот се утврдува во смис-
ла на став 1 и 2 од овој член, ако осигуреникот 
во претходната година примал личен доход за н а ј -
малку 3 цели календарски месеци. Ако осигуре-
никот во претходната година примал личен доход 
за помалку од 3 цели календарски месеци или 
воопшто не примил личен доход, како основ за 
надоместок се зема просечниот износ на месечната 
аконтација на личниот доход што ја примил оси-
гуреникот во тековната година во која настапила 
спреченоста За работа. Ако осигуреникот не примил 
во тековната година аконтација на личниот доход 
ниту за еден поли календарски месец, како основ 
за надоместок се зема просечниот износ на приме-
ната аконтација на личниот доход пресметана по 
час во тековната година до настапувањето на спре-
ченоста за работа. 

Член 60 
На осигуреник вработен к а ј приватен работо-

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

Член 61 
Основот на надоместокот на лицата што вршат 

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

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

Член 62 
Ако осигуреникот на кој основот на надоместо-

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

На осигурениците вработени к а ј приватните ра-
ботодавци, а кои се на боледување подолго од 
една година, основот на надоместокот им се зго-
лемува со процентот на порастот на просечните 
лични доходи во С Р И во однос на претходната го-
дина. 

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

Член 63 
Зголемувањето на основот 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 64 
Правото на надоместок на личниот доход во 

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

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

а) за првите 30 календарски дена на привре-
мената спреченост за работа, доколку за одделни 
случаи на спреченост со овој статут не е поинаку 
определено; 

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

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

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

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

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

—• за дете помало од 1 година — за сето време 
на спреченоста; 

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

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

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

Износ на надоместокот 

Член 65 
Надоместокот на личниот доход што во случаи-

те на спреченост за работа утврдени со овој ста-
тут се остваруваат на товар на средствата на З а -
едницата, изнесува: 

а) на осигурениците кои ги исполнуваат ус-
ловите на претходното осигурување: 

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

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

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

1. 70% од основот за надоместок почнувајќи 
од 31-от до 60-от дец на спреченост^ за работа; 

2. 80% од ЈСКОВОТ за надоместок од 61-от ден 
на спреченоста за работа додека трае таквата 
спреченост; 

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

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

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

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

Член бб 
Во случаите на спреченост за работа за првите 

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

1. 80'°/о од основот за надоместок на осигуре-
ниците кои го исполнуваат условот на претходно-
то осигурување; 

2. 70% од основот за надоместок на осигуре-
ниците кои не го исполнуваат условот на прет-
ходното осигурување. 

Член 67 
Надоместокот на личниот доход се исплатува 

во висина од 100'°/о од основот за надоместок: 
1. за време на привремената спреченост за 

работа предизвикана со несреќа на работа и забо-
лување од професионални болести; 

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

Член 68 
Надоместокот на личниот доход утврден со овој 

статут не може да биде помал од минималниот 
личен доход утврден со посебен пропис. 

Член 69 
На осигуреник кој по овој статут остварува 

право на надоместок на личниот доход, за време 
ка лекување во стационарна здравствена органи-
зација или друга специјализирана здравствена ор-
ганизација во која има обезбедено сместување и 
исхрана, му се намалува износот на надоместокот 
на личниот доход и тоа: 

1. 20'°/о ако нема членови на семејството кои 
по овој статут се осигурени како членови на се-
мејството на осигуреникот; 

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

Надоместокот на личниот доход намален според 
став 1 од овој член не може да биде помал од 
минималниот личен доход утврден со посебен про-
пис. 

Одредбите од став 1 и 2 од овој член се од-
несуваат и на осигурениците кои за време на из-
вршувањето на мерките за безбедност се сместени 
во установа за чување и лекување. 

Член 70 
На осигурениците кои за време на привремена-

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

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

Член 71 
На осигуреникот отстранет од организацијата 

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

На осигуреникот од став 1 на овој член кој 
врз основа на правосилна одлука донесена во пос-
тапката 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 му 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 издржувањето на казната. 

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

нот на заклучувањето на боледувањето стане пов-
торно привремено неспособен за работа од иста бо-
лест, повторното боледување му се смета како про-
должение на поранешното боледување како по од-
нос на основот и висината 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 73 
На осигурениците на кои со посебни прописи 

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

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

Воените инвалиди кои имаат својство на оси-
гуреници по овој статут ги имаат сите права ут-
врдени со Статутот и другите општи акти на За -
едницата освен: правата на протези, ортопедски 
и други помагала, помошни и санитарни справи, 
лечење во природни лечилишта и лечење во стран-
ство, кои ги користат по прописите за воените ин-
валиди и на товар на посебни средства. 

Член 74 
На осигуреник на работа к а ј југословенските 

организации во странство или во домаќинствата 
на тие осигуреници односно осигурениците вра-
ботени во меѓународните организации (член 12 став 
1 точка 1), како и осигурениците упатени во стран-
ство поради вршење на определени работи или 
задачи или поради стручно усовршување, им при-
паѓа за време на спреченоста за работа личниот 
доход односно дневницата или стипендијата доде-
ка се наоѓаат во странство, односно надоместок 
на личен доход додека се наоѓаат на територијата 
на СФРЈ. 

Исплатата на личниот доход, дневницата од-
носно стипендијата ја вршат на товар на своите 
средства организацијата или работодавецот к а ј кој 
осигуреникот од став 1 на овој член е вработен 
односно од кој прима стипендија. По исклучок, на 
осигуреникот вработен во својство на куќна по-
мошничка личниот доход за првиот месец го ис-
платува работодавецот од своите средства, а потоа 
исплатата се врши на товар на средствата на З а -
едницата. Надоместокот на личниот доход на оси-

гурениците од став 1 на овој член додека се нао-
ѓаат на територијата на СФРЈ се исплатува на 
товар на средствата на Заедницата. 

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

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

На осигурениците од став 1 до 4 од овој член, 
кога им припаѓа надоместок на личниот доход, ос-
новот за надоместок го чини износот на основицата 
која служи за пресметување и плаќање на придо-
несот за здравственото осигурување на подрачјето 
на Заедницата. 

Надоместок во случај на бременост и породување 

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

член 13, 15 и 16 од овој статут и припаѓа надо-
месток на личниот доход за време на отсуство по-
ради 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 основот за надоместок утврден според чл. 
58-61 од овој статут, без оглед на траењето на 
претходното осигурување. 

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

Член 76 
Во случај на мртвородено дете или ако де-

тето умре пред истекот на породилното отсуство, 
осигуреникот-жена има право на користење на от-
суство поради бременост и породување во траење 
што според мислење на лекарот е потребно за да 
се закрепне од породувањето и психичката сос-
тојба предизвикана од загубата на детето, но не 
подолго од времето утврдено со прописите за ме-
ѓусебните односи на работниците во здружениот 
труд. 

Во случај на предвремено породување надо-
местокот на личниот доход по породувањето 
не може да се исплатува за време подолго од 
времето утврдено со прописите за меѓусебните од-
носи на работниците во здружениот труд. 

Член 77 
На осигуреникот-жена и припаѓа надоместок 

на личниот доход за време на отсуство од работа 
поради бременост и породување и по престанокот 
на својството на работник во здружениот труд од-
носно друга дејност, ако почетокот на спреченоста 
за работа поради бременост и породување настапи: 

1. пред истекот на времето за кое според опш-
тиот акт на организацијата работникот е должен 
односно има право да остане на работа по сооп-
штувањето на својата намера да истапи од орга-
низацијата, односно по одлуката за престанок на 
работа на работникот во работната организација; 

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

Член 78 
На осигуреник-жена и припаѓа надоместок на 

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

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

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

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

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

Член 80 
Одредбите на овој статут кои се однесуваат 

на правата на надоместокот на личниот доход за 
време на работа со скратено работно време заради 
хранење на дете, не се применуваат на осигуре-
ниците-жени кои вршат самостојна професионал-
на дејност (член 16). 

б) Надоместок на патни трошоци 

Член 81 
Осигурените лица, освен лицата од член 25 и 

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

—• од здравствената организација на здружен 
труд, лекар-поединец или лекарска комисија се 
упатени или повикани во местото вон нивното мес-
то на живеење заради користење на правата од 
здравствена заштита. 

Член 82 
Надоместокот на патните трошоци што им при-

паѓа на осигурените лица по одредбите на овој 
статут опфаќа: 

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

тување за време на патувањето и престојот во 
друго место. 

Член 83 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување за време на патувањето и 
престојот во друго место вон подрачјето на Заед-
ницата, се утврдува со општ акт на Заедницата. 

Член 84 
Надоместокот на трошоците за превоз се приз-

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

Во зависност од здравствената состојба на оси-
гуреното лице, должината на патувањето и дру-
гите околности, лекарот може да одреди и поина-
ков начин на превоз. 

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

Член 85 
Осигуреното лице има право на надоместок на 

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

Одредбата од став 1 на овој член се при-
менува и кога осигуреното лице на кое здравстве-
ната заштита му се обезбедува во странство во 
смисла на член 19-21 од овој статут, се превезува 
од странство, со тоа што мислење за потребата од 
таков превоз дава лекарска комисија или установа 
во која осигуреното лице се лекува. 

Член 86 
Надоместок на патните трошоци му припаѓа на 

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

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

в) Помош за спрема на новородено дете 

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

тут им припаѓа право на помош за спрема на но-
вородено дете и тоа: 

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

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

3. на осигуреник, во 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 заш-
тита додека лицето по кое има право на таа заш-
тита 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 денот 

на смртта на осигуреникот, односно по разводот 
на бракот со осигуреникот на кого му припаѓа 
оваа помош; 

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

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

ја утврдува висината за помошта на новородено 
дете. 

г) Примања во случај на смрт на осигурени лица 

Член 88 

На осигурените лица од член 12-16 од овој 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 
осигуреникот, надоместок на трошоците за закоп 
и посмртна помош. 
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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 
својството на работник во здружениот труд или 
друга дејност, односно по престанокот на својство-
то осигуреник. 

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

Член 90 
Висината на надоместокот на трошоците за за -

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

Надоместокот на потребните 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-
волно. 

Надоместокот на трошоците за закоп на оси-
гуреното 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 служба 
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 осно-
вот на надоместокот на личниот доход, односно 
едномесечната последна пензија, материјалното обе-
збедување или привремениот надоместок при што 
се зема предвид и заштитниот додаток што се ис-
платува со пензијата, како и додатокот на инва-
лидноста 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 органи-
зации на здружен труд за укажување на здрав-
ствена 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 ор-
ганизацијата, приватниот работодавец, односно ста-
решината на домаќинството, во рок утврден со по-
себни прописи. 

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 легитимација4) во 
форма и содржина пропишана со одделен пропис. 

Член 94 
Ако организацијата, приватниот работодавец, 

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

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

Против решението од претходниот став заин-
тересираното лице и подносителот на пријавата 
можат заеднички или секој поодделно да изјават 
жалба до Комисијата за ж а л б и 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 стекнувањето 
на својството осигуреник, па до истекот на 30 де-
на по престанокот на тоа својство, ако за одделни 
случаи не се бара услов осигуреникот да бил оп-
ределено време здравствено осигурен по овој ста-
тут (претходно осигурување). 

Член 97 
Како ден на стекнување на својството осигу-

реник за остварување на правата од здравствена 
заштита и другите права од здравственото осигуру-
вање се смета и денот на поаѓањето на пат поради 
стапување на работа односно должност. 

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

На осигуреникот ко ј се пријавува во Самоуп-
равната интересна заедница за вработување ако 
ја одбие работата која му е понудена, а која од-
говара на неговата стручна квалификаци ја и ф и -
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 извршувањето на мерките на 
безбедност со упатување на осигуреното лице во 
установата за чување и лекување и тоа ед додека 
таквото лице има својство на осигурено лице по 
овој статут. 

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

Член 99 
За остварување на право условено со претходно 

осигурување, ако со овој статут не е поинаку оп-
ределено, потребно е осигуреникот да бил здрав-
ствено осигурен на јмалку 9 месеци без прекин или 
18 месеци со прекин во последните 2 години. 
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Во време на претходно осигурување се сметаат 
периодите навршени пред настапувањето на опре-
делени околности односно случаи врз основа на 
кои се здобиваат определени права и тоа во свој-
ство на осигуреник од член 12-16 од овој статут. 

Член 100 
Временските периоди кои осигурениците ги по-

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

На корисниците на правата на професионал-
ната рехабилитација и вработување според пропи-
сите за инвалидско осигурување и осигурениците 
— жени кои поради хранење и нега на дете. ра-
ботат со скратено работно време, работата со скра-
теното работно време им се изедначува со работа 
со полно работно време. 

Член 101 
При утврдувањето дали постои непрекинато 

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

Член 102 
Времето на вработување непосредно пред ста-

пувањето на отслужување на воениот рок во ЈНА 
се смета за непрекинато и се собира со времето 
на вработувањето по отслужувањето на воениот 
рок односно по престанокот на неспособноста пора-
ди болест заради која дошло до отпуштање од 
таа воена служба, ако до повторното вработување 
не поминале повеќе од 30 дена, односно ако оси-
гуреникот во тој рок се пријавил во надлежната 
самоуправна интересна заедница на вработувањето. 

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 враќа-
њето во СФРЈ ако од враќањето не поминале по-
веќе од 30 дена, односно ако во тој рок осигуре-
никот се пријавил на надлежната самоуправна за-
едница на вработувањето. 

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

Член 103 
За осигурениците од член 16 од овој статут 

И за членовите на нивните семејства користењето 
на правата од овој статут е условено со редовно 
плаќање на стасаните придонеси со тоа што ко-
ристењето на правата не може да започне ако 
стасаниот придонес не е уплатен најдоцна до кра-
јот на наредниот месец во кој придонесот стасал 
за уплата. Запреното користење на правата се вос-
поставува со денот на намирувањето на сите ста-
сани и неуплатени придонеси. 

На лицата од член 16 од овој статут на кои 
врз основа на посебни прописи им е одобрен при-
времен престанок на вршењето на самостојната 
професионална дејност, здравственото осигурување 
им се продолжува и за времето на привремениот 
престанок на вршењето на самостојната професи-
онална дејност, доколку редовно го плаќаат при-
донесот 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 им се обезбедуваат правата од здравс-
твената заштита предвидени во член 33 точка 1-5 
од овој статут, а правата од точка 6 и 7 само ако 
осигуреникот од кого тие го изведуваат тоа право 
бил претходно осигурен најмалку 24 месеци не-
прекинато или 36 месеци со прекин во последните 
4 години или ако осигуреникот е уживател на ста-
росна или .инвалидска пензија. 

Член 105 
По исклучок од став 1 од претходниот член, 

ка издржуваните членови на семејството на оси-
гуреникот се обезбедува здравствена заштита и ако 
лицето од кое се изведува правото на здравстве-
ната заштита се наоѓа на отслужување на вое-
ниот рок во ЈНА или за времетраењето на неспо-
собноста за работа поради болест од која е от-
пуштен од воена служба, ако непосредно пред ста-
пувањето на отслужување на воениот рок го ис-
полнувал условот на претходното осигурување. 

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

Член 106 
Осигурените членови на семејството ја 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 на тоа подрачје. 

Член 107 
Користењето на правата на заботехничка по-

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

По исклучок, здравствената заштита од прет-
ходниот став се обезбедува без оглед на траењето 
на претходното осигурување на осигурениците кои 
пред стекнувањето на својството на работник во 
здружениот труд или поради пријавувањето во За -
едницата за вработување имале право на користе-
ње на таква здравствена заштита како брачен дру-
гар или деца на осигуреникот или деца кои оси-
гуреникот ги зел на издржување, ако својството 
на работник во здружениот труд го стекнале или 
се пријавиле во самоуправната интересна заед-
ница за вработување во определен рок од денот 
на престанокот на поранешното својство на оси-
гурено лице и тоа: брачниот другар во рок од 
90 дена, а децата во рок од 60 дена. 

Член 108 
Правата од здравствената заштита осигурени-

ците во целост ги остваруваат на товар средствата 
на Заедницата, ако со овој статут или одлука на 
Собранието на Заедницата донесена врз основа на 
Статутот не е предвидено поодделните видови на 
здравствената заштита да се обезбедуваат на товар 
на средствата на Заедницата со учество на осигу-
рените лица во трошоците за користење на таа 
заштита. Здравствената заштита се обезбедува на 
товар на средствата на Заедницата ако осигурено-
то лице ја остварува на начин и под услови утвр-
дени со овој статут и актите донесени врз основа 
на Статутот, како и договорот склучен меѓу Заед-
ницата и здравствената организација на здружен 
труд. 
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Условите и начинот на остварувањето на од-
делните видови здравствена заштита што се обез-
бедува на товар на средствата на Заедницата се 
утврдуваат со посебен општ акт на Заедницата. 

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

Потребата од користење здравствена зашти-
та во смисла на претходниот став поради меди-
цински оправдан случај ја оценува секогаш ле-
карската комисија, поради итен случај само ако 
дојде до спор. 

Ако осигуреното лице здравствената заштита 
ја остварува на друг начин, а не во смисла на 
став 2 до 5 од овој член, Заедницата ги подне-
сува трошоците за таа заштита во обем кој одго-
вара на трошоците за користење на таквата заш-
тита и во смисла на став 2 од овој член. Обемот 
на тие трошоци и начинот на наплатувањето од-
носно надоместокот на трошоците во такви случаи 
ги определува Собранието на Заедницата со општ 
акт. 

Член 109 
Собранието на Заедницата може да пропишува 

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

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

Собранието на Заедницата може со општ акт 
да ослободи од учество во трошоците за користе-
ње на одделни видови здравствена заштита опре-
делени категории осигуреници со оглед на нивната 
економска состојба, возраст и други околности. 

Член 110 
Осигуреното лице може да биде упатено на ле-

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

Условите и постапката за упатување на оси-
гурени лица на лекување во странство ги утврду-
ва Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување со посебен општ акт. 

Член 111 
Осигурените лица имаат право на слободен из-

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

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

2. Остварување и заштита на правата 

Член 112 
Во укажувањето на здравствената заштита и 

во постапката за остварување на правата од здрав-
ствената заштита и другите права од здравстве-
ното осигурување по овој статут учествуваат: ле-
кар, лекарска комисија, комисија на лекари-веш-
таци и комисија на инвалидско осигурување. 

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

Со општ акт на Заедницата поблиску се утвр-
дуваат задачите на лекарот-поединец во оствару-
вањето на здравствената заштита на осигурени-
ците. 

Член ИЗ 
Ако осигуреното лице не е задоволно од оцен-

ката што ја дал лекарот-поединец може да из јави 
приговор до надлежната лекарска комисија. 

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

Лекарот на кого му е из јавен 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 из јавен приговорот дол-
жен е 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 
ке го повика на преглед осигуреното лице ако 
смета дека е тоа потребно за давање на правилна 
оценка. Ако лекарската комисија смета дека е 
потребно да се дополни медицинската обработка 
ќе ги определи без одлагање потребните медицин-
ски испитувања. 

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

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

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

Член 115 
Против оценката на лекарската комисија во 

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

Приговорот се поднесува усно, на записник 
или писмено до лекарската комисија против чија 
оценка се из јавува приговорот, а таа е должна 
приговорот заедно со предметот веднаш да го до-
стави до комисијата на вештаци-лекари. Пригово-
рот може да се поднесе во писмена форма и не-
посредно до комисијата на вештаци-лекари. 

Член Иб 
Комисијата на лекари-вештаци е должна вед-

наш да го земе во постапка приговорот заради да-
вање на своја оценка. Ако приговорот е изјавен 
против оценката на работната способност, коми-
сијата на вештаци-лекари е должна веднаш да 
го повика осигуреникот на преглед. 

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

Оценката што ја дала комисијата на вештаци 
-лекари по повод изјавениот приговор против оцен-
ката на лекарската комисија, е конечна. 
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За оценката на комисијата на вештаци-лекари 
писмено се известуваат: осигуреникот, лекарската 
комисија против чија оценка е изјавен пригово-
рот, лекарот-поединец, Стручната служба на З а -
едницата и организацијата односно приватниот ра -
ботодавец каде што осигуреникот е вработен. 

Член 117 
Стручната служба на Заедницата, организа-

цијата односно приватниот работодавец каде што 
е вработен осигуреникот можат да бараат осигу-
реникот чија способност ја оценил лекарот, да се 
подложи на преглед од страна на лекарската ко-
мисија заради повторно оценување на неговата ра-
ботна способност. Повторен преглед не може да 
се бара ако осигуреникот се наоѓа на лекување 
во стационарна работна организација. 

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

Осигуреникот е должен да се јави на лекар-
ската комисија заради преглед во рокот што 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 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 
остварат во организациите во кои се вработени 
врз основа на договорот склучен меѓу Заедницата 
и тие организации. 

Член 119 
За правото на надоместокот на личниот доход 

на осигуреникот поради спреченост за работа што 
се остварува на товар на средствата на Заедница-
та, решава Стручната служба на Заедницата по 
претходно прибавена оценка и мислење на над-
лежниот матичен лекар односно лекарска коми-
сија. 

Член 120 
Исплатата на паричните помошти и надомес-

тоци се врши, по правило, врз основа на подне-
сените докази, без донесување на формално ре-
шение. По барање на осигуреното лице Стручната 
служба на Заедницата е должна да донесе реше-
ние во писмена форма. 

Член 121 
Против првостепеното решение со кое е од-

лучено за остварување на правата од здравствено-
то 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 на правата од здравственото 

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

Член 123 
Во постапката за остварување на правата на 

надоместок на личниот доход и другите парични 
примања, осигуреното лице може против конеч-
ното решение на Заедницата да поведе процесна 
постапка пред Општинскиот суд н а д л е ж е н според 
седиштето на Заедницата и според местото на ж и -
веење нз осигуреното лице. 

Член 124 
Барање за остварување правата на надоместок 

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

Правата на парични надоместоци и помошти 
стасуваат и тоа: 

1. правата на надоместок на личниот доход — 
со истекот на последниот ден до кој на осигурени-
кот му припаѓа надоместокот; 

2. правото на помош за спрема на новороде-
но дете, ако не е исплатено пред раѓањето на де-
тето, со денот на раѓањето; 

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

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

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

Посебни одредби за обезбедување на здравствената 
заштита во странство 

Член 125 
На осигурениците вработени к а ј југословен-

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

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

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

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

Член 126 

На осигурениците — југословенски државјани 
вработени во домаќинствата на осигурениците — 
југословенски држав јани на служба во странство 
к а ј југословенските организации или во меѓуна-
родните организации, вработени к а ј странските ор-
ганизации односно работодавци ако го задржале 
својството на лица во здружен труд на подрачјето 
на Заедницата и осигурениците упатени во стран-
ство од организацијата к а ј која се во здружен 
труд - г поради вршење на определени работи или 
задачи им се обезбедува здравствена заштита за 
време на нивниот престој во странство до 6 месеци 
само во случај на неопходна лекарска помош, а 
по тој рок здравствена заштита која по овој 
статут се обезбедува на останатите 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 член 12 став 1 точка 7 и член 14 став 
1 точка 1 од овој статут, кои се упатени во стран-
ство поради стручно усовршување и учење однос-
но практика, им се обезбедува за време на нив-
ниот престој во странство до 6 месеци здравстве-
на заштита само во случај на неопходна лекар-
ска помош, а по тој рок здравствена заштита што 
се обезбедува по овој статут на останатите осигу-
реници во здружен труц. 
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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 
здравствена заштита само за првите 3 месеци на 
престојот во странство и тоа само во случај на 
неопходна лекарска помош. 

Член 129 
Ако во користењето на здравствената заштита 

на осигурените лица од член 125—128 од овој ста-
тут е неопходно болничко лекување, трошоците 
за таквото лекување за првите 3 месеци ги подне-
сува во целост Заедницата. Ако болничкото леку-
вање трае подолго од 3 месеци, трошоците од 
првиот ден на четвртиот месец ги поднесува З а -
едницата само до износот на трошоците што би 
се платиле на подрачјето на Заедницата односно 
здравствената организација на територијата на 
СФРЈ каде е индицирано таквото лекување. Ако 
преместувањето на болниот на болничко лекување 
во СФРЈ не е можно поради неговата здравствена 
состојба односно е нецелисходно поради поголема 
оддалеченост, Заедницата ги поднесува трошоците 
во целост и преку 3 месеци на лекување. 

На осигурените лица на кои за време на пре-
стојот во странство им се обезбедува здравствена 
заштита само за случај на неопходна лекарска по-
мош, ако здравствената заштита ја користат во 
странство во поширок обем односно преку опреде-
лени рокови, трошоците за здравствената заштита 
користена во странство ќе се надоместат на товар 
средствата на Заедницата во динарски средства и 
тоа само до износот на трошоците за пружање на 
таквата заштита на подрачјето на Заедницата од-
носно каде според карактерот на заболувањето 
случајот 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 здравство-
то и здравственото осигурување со општ акт да го 
утврди начинот и условите на обезбедување и 
остварување здравствена заштита во странство на 
товар на средствата на Заедницата и постапката 
за остварување на правата од здравственото оси-
гурување во странство, како и висината на учес-
твото на осигурените лица во трошоците за ко-
ристење на лекови што се обезбедуваат на осигуре-
ните лица кои остваруваат здравствена заштита 
во странство. 

Член 131 

На осигурениците од член 16 и 25 од овој ста-
тут трошоците за лекување во странство, ако се 
таму затекнати, се признаваат само за случај на 
итна медицинска помош и повреда предизвикана од 
несреќен случај и тоа во динарски средства, во ви-
сината на трошоците што би биле направени до-
колку лекувањето би било спроведено на подрач-
јето на Заедницата. 

I I I 
СРЕДСТВА НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 132 
Средствата на Заедницата се обезбедуваат од 

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

Член 133 
Средствата на Заедницата за одделна година 

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

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

Член 134 
Средствата за обезбедување на правата од 

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

Член 135 
Средствата на Заедницата за обезбедување на 

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

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

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

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

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

Член 136 
'Средствата на Заедницата за обезбедување на 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. остварување правата од здравствената заш-
тита и другите права од здравственото осигурува-
ње што самостојно ги утврдува Заедницата; 

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

носта; 
6. надоместок на Стручната служба на Заед-

ницата; 
7. финансирање на Републичката заедница на 

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

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

9. финансирање на проширената репродукција 
во здравствената дејност; 

10. отплата на непокриениот дел на вишокот 
на расходите — над приходите утврден со заврш-
ната сметка на Заедницата; 

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

12. намирување на зголемените — проширени 
права на земјоделските осигуреници кое ќе се 
регулира со посебна одлука на Собранието на З а -
едницата. 
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Член 137 
Средствата за обезбедување на здравствената 

заштита на неосигурените лица, доколку таква се 
договори, како и средствата за обезбедување на 
правата од здравственото осигурување на члено-
вите на семејствата на лицата вработени во стран-
ство, доколку здравственото осигурување се обез-
бедува на товар на средствата на странскиот но-
сител 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 здружен труд и другите организа-
ции на кои им е доверено спроведувањето на здрав-
ственото 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 — земјо дел пи. 

Член 139 
Резервниот фонд на здравственото осигурува-

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

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

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

3. камата на вложените средства на резервни-
от фонд. 

Член 140 
Задолжителната резерва не може да биде по-

ниска од двомесечниот просечен износ на вкуп-
но планираните приходи на Заедницата во теков-
ната година. Задолжителното ниво на резервата 
се обезбедува во рок од 4 години. 

Задолжителната резерва од став 1 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 

користат во текот на годината како обртни сред-
ства за извршување на тековните обврски на З а -
едницата. 

Средствата на резервниот фонд кои не се ко-
ристат како обртни средства можат да се вложу-
ваат во орочени депозити или благајнички за-
писи со рок на враќање што ќе го утврди Собра-
нието 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 на вишокот на расходите над приходи-
те до височината на задолжителниот дел треба да 
се вратат на соодветниот дел на резервниот фонд 
во текот на наредните години, но на јмалку по 
една четвртина од задолжителниот дел. 

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

Член 143 
Средствата на Заедницата што се остваруваат 

со придонеси за здравственото осигурување ги 
Обезбедуваат: 

1. работниците на Основните организации на 
здружен труд и другите самоуправни организации 
и заедници, во работните заедници на државните 
органи, општествено-политичките организации и 
здруженијата и другите работни заедници кои не 
се организирани како организации на здружен 
труд; 

2. членовите на собранијата на општествено-по-
литичките заедници и нивните органи на постоја-
ни должности и избраните лица на постојани 
должности во општествено-политичките и другите 
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, угос-
тителска 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 к а ј нив; 

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

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

не им е обезбедена здравствена заштита од 
странскиот носител на осигурувањето; 

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

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

Член 144 
Основица за пресметување и уплатување на 

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

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

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

зии и други примања освен додатокот за помош и 
нега; 

— обврзниците од точка 7 — просечен износ 
исплатен на име паричен надоместок на привре-
мено невработените лица за времето за кое се пла-
ќа придонес за здравственото осигурување. 

Основица за пресметување и уплатување на 
придонесот од точка 8 за осигурување во случај 
несреќа на работа и заболување од професионал-
ни болести на работниците и училиштата за сред-
но образование за одделни занимања е остваре-
ниот 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 придо-
несите заедно со останатите приходи да се покри-
јат обврските на Заедницата по основ на осигу-
рените права, обезбедуваат средства за резервниот 
фонд, спроведување на реосигурување, учество во 
финансирање на фондот на солидарноста, сред-
ствата потребни за спроведување на здравственото 
осигурување, како и дел на средствата за развој 
на здравствената дејност. 

Член 146 
Придонесите за здравственото осигурување се 

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

тита и другите права од здравственото осигуру-
вање утврдени со овој статут и 
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2. правата од здравственото осигурување за 
случај несреќа на работа и заболување од про-
фесионални болести. 

Член 147 
Придонесите за задолжителните видови на 

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

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

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

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

народни и други организации по основ на меѓу-
народен договор или к а ј странски работодавец ако 
се осигурени според овој статут, како и за осигу-
рениците вработени к а ј југословенските организа-
ции во странство се плаќа и посебен придонес за 
користење на здравствената заштита во странство. 

Посебниот придонес за користење на здрав-
ствената заштита во странство се плаќа и за чле-
новите на потесното семејство на југословенските 
работници вработени во странство кои живеат на 
подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обез-
бедена здравствена заштита од странскиот носител 
на здравственото осигурување. 

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

Член 149 
Собранието на Заедницата може за одделни 

категории осигуреници придонесите за 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 ид-
ната година, до донесување на одлуките ќе се 
применуваат стапките кои важеле во претходната 
година. 

Член 151 
Придонесите за здравственото осигурување ги 

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

самоуправни организации, државните органи, опш-
тествено-политичките организации и заедници што 
исплатуваат личен доход; 

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

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

4. Заедницата на пензиското и инвалидското 
осигурување — за уживателите на пензија, ко-
рисниците на правата од професионалната реха-
билитација и правото на вработување од инвалид-
ското осигурување, како и за уживателите на ин-
валиднина; 

5. уживателите на пензија или инвалиднина 
од странски носител 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 к а ј странскиот носител на здрав-
ственото осигурување; 

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

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

7. организациите на здружен труд — за ли-
цата 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 стипенди-
ја и за лицата кои пред здобивањето на свој-
ството на работник во здружен труд ги упатуваат 
како свои стипендисти на практична работа во 
друга организација заради стручно оспособување; 

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

10. странските носители на осигурувањето пре-
ку органот за врска за членовите на семејствата 
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 преземат обврска сами да ги под-
несуваат трошоците на здравствената заштита во 
странство што ја користеле осигурениците — ју-
гословенски работници вработени во тие органи-
зации за работите што ги изведуваат во странство, 
како и за членовите на нивните семејства кои со 
осигурениците 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 
работни акции кои по прописите на инвалидското 
осигурување се осигурени за сите случаи на ин-
валидност и за лицата кои учествуваат во органи-
зирани јавни работни акции ако на тие работи ра -
ботат на јмалку 6 часа дневно — инвеститорот на 
тие работи на товар на своите средства; 

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

3. уживателите на постојана државна помош 
дадена од страна на бившите президиуми на на-
родните 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, факултетите 
и уметничките академии — организациите к а ј кои 
се изведува практичната работа во врска со нас-
тавата; 

5. за лицата кои работат помалку од половина 
од полното работно време и лицата кои вршат 
работа или задача по основ на договор за дело, 
организацијата к а ј ко ја се вработени односно за 
која ја вршат работата; 
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6. за припадниците на доброволните органи-
зации на противпожарна заштита — органот од-
носно организацијата што ја формира доброволната 
организација на противпожарната заштита; 

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

Член 154 

Придонесите од член 153 од овој статут се пла-
ќаат само за лицата кои немаат својство на оси-
гуреници, односно кои во рамките на Заедницата 
во која се осигурени користат помал обем на 
здравствена заштита од онаа што им се обезбе-
дува според овој статут. 

Член 155 
Наплатувањето на сите придонеси од обврзни-

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

Другите обврзници се должни сами да ги уп-
латуваат придонесите во полза на сметката на 
Заедницата. 

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 сред-
ствата за исплата на личните доходи; 

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

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

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

Член 157 
Утврдувањето и наплатата на придонесите за 

здравствено осигурување од работните луѓе кои 
остваруваат личен доход од самостојно вршење 
на земјоделска, занаетчиска, угостителска и друга 
дејност ги врши органот за приходи на општината 
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 казнена 
камата по стапка од 0,1% дневно на износот за 
ненавремено платените придонеси за сите денови 
на задоцнувањето, освен ако со посебна одлука 
не е определено поинаку. 

Член 159 
Обврзникот на придонес кој уплатил придо-

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

Повеќе уплатените износи ќе му се вратат на 
обврзникот по негово барање. 

Член 160 
Побарувањето на придонесите застарува за 5 

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

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

Член 161 
Побарувањата на обврзникот на придонесите 

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

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

Член 162 
Неуплатениот стасан придонес може да се от-

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

ганизацијата е отворена постапка за присилна 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 место 
и не оставил имот од кој би можел да се наплати 
придонесот, односно ако неговото место на ж и в е -
ење или престој не можело да се утврди ни со 
проверка к а ј органите за внатрешни работи; 

3. ако к а ј обврзникот на придонесот — ф и -
зичко лице е утврдена од страна на надлежниот 
извршен орган неможност за наплата на долгот, 
при што присилната наплата не е обидувана н а ј -
малку три пати во последните три години од денот 
на стасаноста. 

Член 163 
Заедницата има право да врши преглед на кни-

гите и евиденциите к а ј обврзниците на придоне-
сите заради контрола на правилното пресметување 
и уплатување на придонесите, контрола на при-
јавите за осигурување и контрола на остварува-
њето на правата на осигурените лица. 

Член 164 
Финансиското работење на Заедницата опфаќа 

особено: 
— остварување на финансискиот план на при-

ходите и расходите; 
— следење на остварувањето на приходите и 

извршувањето на расходите; 
— водење на книговодството и евиденција на 

финансиското работење и за средствата на Заед-
ницата; 

— составување на завршна сметка. 

Член 165 
Финансискиот план на Заедницата се донесува 

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

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

Ако финансискиот план не биде донесен во 
рокот од претходниот став, Собранието на Заедни-
цата донесува одлука за привремено финансирање. 

Привременото финансирање се врши врз основа 
на финансискиот план од претходната година, но 
не подолго од 3 месеци. 
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Член 166 
Во текот на годината може да се врши реба-

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

IV 
СЛОБОДНА РАЗ ЖЕНА НА ТРУДОТ 

Член 167 
Слободната размена на трудот меѓу корисниците 

на услугите и давателите на услугите во Заедни-
цата се остварува врз основа на мерила утврдени 
со овој статут во согласност со општествените до-
говори и самоуправните спогодби. 

Основите и мерилата утврдени со овој статут 
се основ за поблиско уредување на односите во 
слободната размена на трудот, самоуправни спо-
годби, општи акти на Заедницата и договори за 
укажување на здравствени услуги и остварување 
на здравствената заштита. 

Член 168 
Слободната размена на трудот во Заедницата 

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

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

2. плановите за работа на здравствените орга-
низации на здружен труд усогласени со приори-
тетните проблеми и мерки на програмата за здрав-
ствена заштита; 

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

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

Член 169 
Во Заедницата се донесуваат долгорочни, сред-

норочни и годишни програми и планови за развој 
на здравствената заштита и здравствената дејност. 

Член 170 
Со програмите за здравствената заштита и 

здравственото осигурување се утврдуваат целите 
и мерките по приоритет во согласност со потре-
бите, медицинското, социјалното и економското 
значење на здравствените проблеми и материјал-
ните можности на стопанството на подрачјето на 
Заедницата. 

Член 171 
Врз основа на програмата за здравствена з аш-

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

Член 172 
Во Заедницата се донесува програма за раз -

вој на здравствената мрежа и врз основа на таа 
програма се обезбедуваат средствата за изградба, 
реконструкција, адаптација и опремување на об-
јектите за здравствена заштита, а по пат на спо-
годување и договарање Заедницата ги здружува 
средствата за овие намени со средствата на опш-
тествено-политичката заедница, здравствените ор-
ганизации на здружен труд и другите организа-
ции и заедници. 

Член 173 
При донесувањето на програмите и плановите 

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

Со програмите и плановите поблиску се утвр-
дуваат заедничките интереси и цели што треб'а 
да се остварат, мерките што треба да се преземаат 

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 до-
говор, самоуправна спогодба или општ акт на З а -
едницата утврдени критериуми, а особено: 

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

— единствена номенклатура на здравствените 
услуги; 

— стандарди и нормативи на медицинската 
работа и материјалите. 

Член 175 
Во реализација на усвоените програми и пла-

нови, врз основа на мерилата утврдени со овој 
статут, општествен договор, самоуправна спогодба 
или општ акт на Заедницата и во рамките на ут-
врдената политика на Заедницата за договарање 
на здравствената заштита за тековната година се 
склучуваат договори меѓу Заедницата и здравстве-
ните организации на здружен труд за укажување 
на здравствени услуги и остварување на здрав-
ствената 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-
ж а њ е м на здравствените услуги, спроведените 
мерки односно акции; 

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

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

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

и друга документација и поднесување на извештаи; 
— контрола на извршувањето и мерки за не-

исполнување на договорните обврски; 
— постапка за изменување и дополнување на 

договорот, начин на решавање на споровите и 
слично. 

Член 177 
Корисниците на услугите имаат право да ор-

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

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

Со одлука на Собранието на Заедницата или 
договор за укажување на здравствените услуги, 
поблиску се регулира начинот на вршењето на 
контролата и видот на санкциите за неизвршување 
на преземените обврски. 

Член 178 
Работниците во организацијата на здружен 

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

Член 179 
Цената на здравствената заштита во Заедни-

цата ја утврдуваат корисниците на услугите и да-
вателите на услугите, рамноправно и заеднички 
во согласност со утврдените основи и мерила за 
слободна размена на трудот и во рамките на рас-
положливите средства на Заедницата за тековната 
година. 
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Член 180 
Со остварувањето на слободната размена на 

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

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

2. на давателите на услугите — доход како 
резултат 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 
ОРГАНИЗИРАНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 181 
Работниците, земјоделците и работниците во 

организациите на здружен труд што вршат здрав-
ствена дејност како основачи на Заедницата го 
остваруваат самоуправувањето во Заедницата 
преку: 

— собирите на работните луѓе во основните 
организации на здружен труд, во работните заед-
ници и другите организации што не се организи-
рани како организации на здружен труд во мес-
ните заедници и другите самоуправни организа-
ции 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 стапките 
на придонесите за здравствено осигурување; 

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

Член 183 
Заради непосредно остварување на своите пра-

ва, должности и одговорности и заради органи-
зирано учество во решавањето на функциите на 
Собранието на Заедницата, работниците и другите 
работни луѓе во основните самоуправни органи-
зации 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 основни-

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

Во вршењето на своите функции, делегаци-
јата ги има особено следните права и должности: 

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

2. ја утврдува структурата на делегатите и 
самостојно или заедно со други делегации избира 
од својот состав делегати во Собранието на Заед-
ницата; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Член 185 
Делегациите се должни за својата работа и 

за работата на делегатите во Собранието на Заед-
ницата да ја известуваат самоуправната организа-
ција односно заедница, а за својата работа се од-
говорни 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 Заед-
ницата. 

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 

услуги — работници; 
— Соборот на делегатите на корисниците на 

услуги — земјоделци; 
— Соборот на делегатите на давателите на 

услуги. 
Член 187 

Соборот на делегатите на корисниците на ус-
луги — работници се состои од 15 делегати. 

Соборот на делегатите на корисниците на услу-
ги — земјоделци се состои од 10 делегати. 

Соборот на делегатите на давателите на услу-
ги се состои од 10 делегати. 

Член 188 
, Делегатите во соборите на Собранието на За -

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

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

Член 189 
Изборот и отповикувањето на делегатите во со-

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

Верификација на мандатот на делегатите вр-
шат соборите на делегатите на Собранието на За -
едницата во постапка утврдена со деловникот на 
Собранието. 

Член 190 
Општинската синдикална организација актив-

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

Член 191 
Изборите на делегатите во соборите на Собра-

нието на Заедницата ги распишува Собранието на 
Заедницата. 

К а н д и д и р а њ е ^ на делегати и изборите на де-
легатите се спроведуваат по изборни единици ут-
врдени со одлука на Собранието на Заедницата. 
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Изборите за делегати во соборите на собрание-
то на Заедницата се одржуваат најдоцна 15 дена 
пред истекот на времето за кое биле избрани де-
легатите на кои им престанува мандатот. 

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

Член 192 
Собранието на Заедницата со одлука го одре-

дува бројот на делегатите што ги делегира се-
која делегација и ги утврдува делегациите што 
избираат заеднички делегат. 

Бројот на делегатите што ги делегира секоја 
делегација односно повеќе делегации на основ-
ните самоуправни организации и заедници се оп-
ределува сразмерно со бројот на работните луѓе 
што работат во тие организации односно заедници, 
односно живеат во месните заедници водејќи смет-
ка за обезбедување на соодветната 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 прашања за 
кои се одлучува во органите на Заедницата да 
постапуваат во согласност со смерниците и ос-
новните ставови на делегациите кои ги делегирале 
и со интересите на Заедницата како целина; 

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

4. да покренуваат иницијатива за разгледување 
на одделни прашања од областа на здравственото 
осигурување пред органите на Заедницата; 

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

Член 194 
Делегатот е самостоен во определувањето при 

гласањето. 
Делегатот е лично одговорен за вршење на 

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

Делегатот има право да поднесе оставка и да 
ја образложи. 

Член 195 
Со Деловникот на Собранието на Заедницата 

поблиску се утврдуваат правата, должностите и 
одговорностите на делегатите. 

Член 196 
На делегатот на собор на Собранието на За -

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

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

ден на казна затвор во траење подолго од 6 ме-
сеци или на друга потешка казна; 

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

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

2. Делокруг на работа 

Член 197 
Работите во надлежност на Собранието на З а -

едницата се утврдени со закон, Самоуправната 
спогодба за основање на Заедницата, овој статут 

и други самоуправни општи акти на Заедницата, 
соборите на делегатите ги вршат на заедничка 
седница, рамноправно и самостојно. 

Член 198 
Собранието на Заедницата на заедничките сед-

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

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

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

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

меникот на претседателот на Собранието на З а -
едницата; 

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

8. го именува и разрешува секретарот на 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 на спогодба за 
регулирање <на меѓусебните односи меѓу Заедни-
цата и работниците на Стручната служба на З а -
едницата; 

И. избира и отповикува делегати во Собранието 
на Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување; 

12. одлучува за склучување на спогодба со 
други интересни заедници и организации за вр-
шење на определени стручни финансиски и адми-
нистративни работи за тие заедници односно ор-
ганизации од страна на Стручната служба на 
Заедницата; 

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

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

15. утврдува предлози за измени и дополнува-
ња на самоуправната спогодба за основање на 
Заедницата; 

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

17. врши и други работи за кои е овластено 
со закон, овој статут, општествен договор, самоуп-
равна спогодба и други самоуправни општи акти 
на Заедницата. 

На заедничка седница Собранието одлучува 
рамноправно со надлежните собори на Собранието 
на општината Кичево за прашањата од областа 
на здравството и здравственото осигурување. 

Член 199 
Соборот на делегатите на корисниците на услу-

гите-работници и Соборот на давателите на услу-
ги рамноправно: 

1. ја разгледуваат политиката за развој и уна-
предување на здравствената заштита и здравстве-
ната дејност и донесуваат годишни и перспективни 
планови за развот г а 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; 
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3. ги утврдува приоритетите во изградбата и 
опремувањето на здравствените објекти на под-
рачјето на Заедницата и за насочување на сред-
ствата обезбедени за проширување на материјал-
ната основа на трудот во здравствените организа-
ции на здружен труд; 

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

5. ги утврдува 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; 

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

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

Член 200 
Соборот на делегатите корисници на услугите-

земјоделци и соборот на делегатите даватели на 
услугите рамноправно: 

1. ја утврдуваат политиката за развој и уна-
предување на здравствената заштита и здравстве-
ната 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 
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 
здружен труд; 

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

5. ги утврдуваат придонесите за здравствено 
осигурување; 

6. ги утврдуваат основите и мерилата за из-
двојување на средствата во резервниот фонд на 
Заедницата; 

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

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

Член 201 
Соборот на корисниците на услугите — ра-

ботници во самостоен делокруг донесува општи ак-
ти за правата од здравствената заштита и другите 
права од здравственото осигурување, за условите 
и начинот на нивното остварување и врши други 
работи кои со закон, овој статут и другите само-
управни општи акти на Заедницата ќе му бидат 
ставени во надлежност. 

Член 202 

Соборот на делегатите корисници на услугите-
земјоделци во самостоен делокруг донесува општи 
акти за правата од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување, за усло-
вите и начинот на нивното остварување и врши 

други работи кои со закон, овој статут и другите 
самоуправни акти на Заедницата ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Член 203 

Собранието на Заедницата на заедничка сед-
ница на сите собори на делегатите донесува пол-
новажни одлуки со мнозинство гласови на при-
сутните делегати. 

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

Член 204 
Во работите од надлежност на Собранието на 

Заедницата за кои самостојно одлучува одделен 
собор на делегатите за полноважно одлучување 
потребно е присуство на мнозинството на делега-
тите на тој собор. Полноважни се одлуките за кои 
гласале мнозинството од присутните делегати. 

Член 205 
Во работите од надлежност на Собранието на 

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

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

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

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

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

Ако во комисијата не се постигне согласност 
или ако еден собор не го усвои предлогот на ко-
мисијата за решавање на спорното прашање, Со-
бранието на општината донесува одлука со која 
привремено го решава тоа прашање. 

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

Член 206 
Соборот на делегати на Собранието на З а -

едницата заседава и одлучува одделно на свои 
седници, но соборите можат да одлучуваат да за-
седаваат и да работат на заеднички седници, зара-
ди претресување на одделни прашања, сослушу-
вање на образложенија и усогласување на ста-
вови. 

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

Кога соборите ќе одлучат да гласаат на за -
едничка седница, делегатите на секој собор гла-
саат одделно. 

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

причини, Собранието на Заедицата може да од-
лучи гласењето за поодделно прашање да се из-
врши тајно. . 
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Член 208 
Собранието на Заедницата има деловник. 
Со Деловникот на Собранието на Заедницата 

поблиску се утврдува остварувањето на правата и 
должностите на делегатите, начинот на работата 
на Собранието, соборите на делегатите, нивните 
органи, изборот и разрешувањето на функционе-
рите на Собранието, соборите, Извршниот одбор 
и другите органи и тела, постапката за донесу-
вање на актите, како и другите прашања од зна-
чење за работата на Собранието, соборите и нив-
ните органи. 

Член 209 
Право на предлагање на одлуки и други акти 

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

Член 210 
Општинската синдикална организација има 

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

Собранието на Заедницата задолжително при-
бавува ставови, предлози и мислења на општин-
ската синдикална организација и другите општес-
твено-политички организации по предлогот на ста-
тутот и другите самоуправни општи акти што ги 
донесува во рамките на својот делокруг, ги раз -
гледува 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, 
меѓу 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 ставо-
вите особено кога се решаваат прашањата во вр-
ска со правата и обврските на основачите на З а -
едницата како што се: висината на стапките на 
придонесите, партиципација на осигурениците во 
трошоците за користење на здравствената заштита, 
утврдувањето на средствата за развој и унапреду-
вање на здравствената дејност и друго. 

3. Претседател на Собранието на Заедницата 
и претседател на соборите 

Член 213 
Собранието на Заедницата од редот на своите 

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

неговиот заменик се избираат за време од 4 го-
дини 

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 усогласува-
ње 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 
Заедницата. 

Претседателот на Собранието на Заедницата 
ги потпишува сите акти што ги донесува Собра-
нието на Заедницата, освен препораките на оддел-
ните 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 
заменик. 

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

Претседателот на соборот на делегатите и не-
говиот заменик се избираат по постапка утврдена 
со Деловникот на Собранието на Заедницата. 

Член 217 
Претседателот на соборот на делегатите 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 соработката со другите собори; 
— се грижи за применувањето на Деловникот; 
— се грижи за спроведување на начелата на 

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

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

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

никот или што ќе му ги одреди Собранието на 
Заедницата или соборите на делегатите. 

Член 218 
Замениците претседатели на соборите ги за -

менуваат претседатателите во случај на нивна от-
сутност или спречност за работа. 

ИЗВРШЕН ОДБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
ЗАЕДНИЦАТА 

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

нието на Заедницата. 

Член 220 
Извршниот одбор се состои од претседател и 

6 члена избрани од редот на делегатите на Со-
борите на делегатите на Собранието на Заедни-
цата и тоа: 

— 3 члена од редот на делегатите на Соборот 
на делегатите корисници на услугите — работ-
ници; 

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

— 2 члена од редот на делегатите на Соборот 
на давателите на услугите. 
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Член 221 
Извршниот одбор на Собранието на Заедни-

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

самоуправните апшти акти од надлежност на Со-
бранието на Заедницата; 

2. утврдува предлози на финансиските плано-
ви, завршни сметки на Заедницата, на самоуправ-
ни општи и други акти што ги донесува Собра-
нието 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 
утврдената политика на Заедницата и навремено 
извршување 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 врска со работата на Заедницата и условите 
под кои се укажува здравствената заштита и пре-
зема, односно предлага преземање на соодветни 
мерки; 

7. одлучува за надоместокот на трошоците за 
правата од здравственото осигурување во висина 
до 5.000 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 раководните работници 
во Стручната служба; 

10. врши и други работи определени со овој 
статут и општи акти на Собранието на Заедницата. 

Член 222 
Претседателот и членовите на Извршниот од-

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

вршниот одбор се врши на првата седница на 
која се конституира Собранието на Заедницата на 
начин и по постапка утврдена со Деловникот на 
Собранието на Заедницата. 

Член 223 
Секој член на Извршниот одбор има право да 

му предлага на Извршниот одбор претресување на 
одделни прашања од надлежност на Одборот, да 
дава иницијатива за подготвување на самоуправни 
општи и други акти, како и да предлага утврду-
вање на начелни ставови и преземање на соод-
ветни мерки. 

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

Член 224 
Извршниот одбор работи и одлучува за пра-

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

Извршниот одбор одлучува со мнозинство на 
гласови на присутните членови. 

Член 225 
Претседателот на Извршниот одбор ги врши 

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

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

вршниот одбор и се грижи за нивно извршување. 

Член 226 
Претседателот на Извршниот одбор го замену-

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

Член 227 
Извршниот одбор е одговорен за својата рабо-

та 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 

Одборот предизвикува оставка на целиот Извршен 
одбор. 

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

ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 229 
Постојани работни тела на Собранието на За -

едницата се: 
1. Комисија за избор и именување; 
2. Комисија за жалби; 
3. Комисија за остварување слободна разме-

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

комисии. 
Член 230 

Комисијата за избор и именување се состои од 
претседател и 4 члена. 

Претседателот и членовите на Комисијата за 
избор и именување ги избира Собранието на З а -
едницата на својата прва седница од редот на 
делегатите на начин и по постапка утврдена со 
Деловникот на Собранието на Заедницата. 

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

Член 231 
Комисијата за избор и именување ја спрове-

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

Член 232 
Комисијата за жалби се состои од претседател 

и 4 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

жалби ги избира Собранието на Заедницата на 
својата прва седница од редот на делегатите на 
начин и постапка утврдена 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 осигурениците изјавени против 
првостепените решенија донесени во постапка за 
остварување на правата од здравствената зашти-
та и другите права од здравственото осигурување. 

Член 234 
Комисијата за следење и проучување на пра-

шањата во врска со остварувањето на слободната 
размена на трудот се состои од претседател и 5 
члена. 
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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 
постапка 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 слободна размена на трудот: 
1. ги разгледува предлозите на програмите за 

развој на здравствената заштита и здравствената 
дејност; 

2. ги разгледува предлозите на здравствените 
организации на здружениот труд за изградба и 
опремување на здравствените објекти на подрачје-
то на Заедницата и дава свои предлози и мисле-
ња; 

3. ги проучува предлозите на нормативите и 
стандардите за остварување на здравствената заш-
тита 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 меѓу Заедницата и организациите на здру-
жен труд од областа на здравството, условите под 
кои осигурениците ја остваруваат здравствената 
заштита и предлага на Собранието и надлежните 
собори преземање на соодветни мерки и 

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

Член 236 
Комисијата за статут се состои од претседател 

и 6 члена. 
Претседателот и членовите на Комисијата за 

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

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

Член 237 
Комисијата за статут ги проучува и 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. 

Одреден број на членови на комисиите и дру-
гите работни тела на Собранието можат да се из-
бираат и од редот на стручните и јавните работ-
ници, со тоа што бројот на членовите од редот на 
стручните и јавните работници не може да биде 
поголем од бројот на членовите што се избираат 
од редот на делегатите. 

Член 239 
За проучување на одделни прашања од сво-

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

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

Член 240 
Комисијата или друго работно тело на Собра-

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

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

СЕКРЕТАР НА ЗАЕДНИЦАТА 

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

решува Собранието на Заедницата на заедничка 
седница на сите собори на делегатите. 

Член 242 
За секретар на Заедницата може да биде име-

нувано лице со висока или виша школска подго-
товка — правна насока и 5 години работно иску-
ство на раководни работни места, а кое се ис-
такнува со организаторски и стручни способности 
и поседува морално-политички квалитети. 

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

Ако по истекот на мандатот секретарот на З а -
едницата не биде повторно избран, Заедницата му 
понудува работно место во Стручната служба кое 
одговара на неговата стручна подготовка и дру-
гите работни способности. До распоредувањето на 
таквото работно место или ако понуденото ра-
ботно место не го прифати, за време од 6 
месеци од неговото разрешување ги задржу-
ва сите права од работата и по основ на работата. 
За тоа време, доколку не се вработи, има право 
на личен доход во висина на личниот доход што 
го примил во последниот месец пред разрешува-
њето од должност, како и на другите зголемувања 
на личниот доход или другите примања, до кои 
евентуално во тоа време дојде. 

Член 243 
Секретарот на Заедницата може да биде раз -

решен и пред истекот на времето за кое е имену-
ван по свое барање или врз основа на одлука на 
Собранието на Заедницата. 

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

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

Член 244 
Секретарот на Заедницата ги врши особено 

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

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

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

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

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

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

Член 245 
Секретарот има право и должност да учеству-

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

Ако смета дека акт на Собранието на Заедни-
цата или неговите органи е во ^ спротивност со 
закон, секретарот на Заедницата ќе го извести за 
тоа надлежниот орган на Собранието на општи-
ната Кичево. 

Член 246 
Секретарот на Заедницата за својата работа е 

одговорен пред Собранието на Заедницата. 

Член 247 
Секретарот на Заедницата раководи со Струч-

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

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

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

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

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

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

Член 248 
Ако секретарот на Заедницата смета дека општ 

или поединечен акт кој е донесен во работната 
заедница, освен поединечните акти донесени во 
управна постапка и актите за кои во одлучува-
њето е предвидена надлежност на судот, е спро-
тивен на закон односно друг пропис, општествен 
договор, самоуправна спогодба, или самоуправен 
општ акт на Заедницата или работната заедница, 
ќе го предупреди органот кој што донел таков акт. 
Ако и по предупредувањето органот остане при сво-
јата одлука, секретарот има право и должност да 
го запре од извршување таквиот акт и за тоа да го 
извести надлежниот орган на Собранието. 

Член 249 
Секретарот на Заедницата има заменик ко ј -

што го заменува во негова отсутност или друга 
спреченост во работата. 

Заменикот на секретарот воедно е и раково-
дител на Службата за општи и кадровски работи. 

Заменикот на секретарот го именува Собрани-
ето на Општинската заедница на заедничка сед-
ница на сите собори на делегатите, по постапка 
предвидена за именување на секретарот на З а -
едницата. 

За заменик на секретарот може да биде име-
нувано лице со виша стручна подготовка — прав-
на насока, да има 5 години работно искуство на 
раководни работни места и да поседува морално-
политички квалитети. 

Член 250 
Личниот доход на секретарот на Заедницата 

и на неговиот заменик го утврдува Извршниот 
одбор на Собранието на Заедница. 

Другите права од работата и по основа на 
работата, секретарот на Заедницата и неговиот за -
меник ги остваруваат според самоуправните општи 
акти на Стручната служба на Општинската заед-
ница. 

ОДБОР ЗА САМОУПРАВНА КОНТРОЛА 

Член 251 
Заради обезбедување самоуправна контрола 

над работата на органите на управувањето и 
Стручната служба на Заедницата, како и начинот 
и условите под кои се укажува здравствената з аш-
тита, се формира Одбор за самоуправна контрола. 

Одборот за самоуправна контрола е самостоен 
самоуправен орган на Заедницата. 

Член 252 
Одборот за самоуправна контрола се состои од 

5 члена од кои 2 избираат корисниците на услу-
гите — работници, 1 корисниците на услугите — 
земјоделци и 2 давателите на услугите. 

Член 253 
Членовите на Одборот за самоуправна контро-

ла ги избираат делегациите на корисниците на ус-
лугите и на давателите на услугите на начин и 
по постапка предвидена за избор на делегати во 
Собранието на Заедницата. 

Собранието на Заедницата со посебна одлука 
ги определува делегатските единици во кои се из-
бираат делегати во Одборот за самоуправна кон-
трола. 

Член 254 
Изборите за членови на Одборот за самоуправ-

на контрола се вршат истовремено со изборите за 
делегати на Собранието на Заедницата. 

Член 255 
На првата седница на Одборот за самоуправна 

контрола се врши конституирање и се избира 
претседател и заменик на претседателот. 

Член 256 
Одборот за самоуправна контрола работи на 

седници на кои присуствуваат повеќе од 2/3 од 
членовите. 

Одборот за самоуправна контрола донесува 
полноважни одлуки со мнозинство на гласови од 
вкупниот број на членовите од Одборот. 

/Член 257 
Одборот за самоуправна контрола ги врши осо-

бено следните работи: 

1. врши увид во работата на Заедницата и 
нејзините органи; 

2. врши контрола по однос на правилно при-
менување на Статутот на Заедницата и другите 
општи акти што ги донесува Собранието на З а -
едницата; 

3. врши увид во работата на Стручната с л у ж -
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 надлежност на Собра-
нието на Заедницата; 

6. поднесува извештај за својата работа на де-
легациите и самоуправните организации односно 
заедници кои покренале одредени прашања; 
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7. бара од органите на Заедницата и од орга-
ните во организациите што вршат здравствена де ј -
ност одговори, информации и извештаи по пра-
шања покренати од организации на здружен труд, 
други самоуправни организации и заедници и оси-
гурениците и ги известува за акците што ги пре-
зема на нивна иницијатива; 

8. ја известува јавноста за акциите што ги 
презел, за резултатите од тие акции и за својот 
став во однос на покренатите прашања; 

9. врши и други прашања што произлегуваат 
од законот, овој статут и другите општи акти на 
Заедницата. 

Член 258 
Одредбите од овој статут со кои се утврдуваат 

правата и должностите на делегатите во Собрани-
ето на Заедницата се однесуваат и на членовите 
на Одборот за самоуправна контрола. 

Член 259 
Одборот за самоуправна контрола има делов-

ник. Со деловникот на Одборот за самоуправна 
контрола поблиску се утврдуваат правата и долж-
ностите на членовите на Одборот и начинот и 
постапката за решавање на поедини прашања од 
неговата надлежност. 

VI 
ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 260 
Работата на Собранието на Заедницата и не-

говите органи е јавна. 

Член 261 
Собранието обезбедува услови редовно да ја 

известува јавноста за својата работа и за рабо-
тата на органите и телата на Собранието и за нив-
ните одлуки и ставови по прашањата што ги пре-
тресуваат. 

Член 262 
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 можат 
да учествуваат во работата на седниците без пра-
во на одлучување. 

Член 263 
Претседателот на Собранието, претседателот на 

Извршниот одбор и секретарот на Заедницата се 
грижат за јавноста на соодветен начин да биде 
информирана за на јважните прашања за кои се 
одлучува во Заедницата по пат на дневниот пе-
чат, радиото или телевизијата. 

Член 264 
На јавна расправа задолжително се изнесу-

ваат: 
— нацртот на Статутот на Заедницата; 
— нацртот на Програмата за развој на здрав-

ствената заштита и здравствената дејност; 
— нацртот на финансискиот план на Заедни-

цата и нацртот на одлуките за стапките на при-
донесите; 

— нацртот на повеќегодишните програми за 
развој на здравствената заштита и здравствената 
дејност. 

Собранието на Заедницата мотке да одлучи на 
јавна расправа да изнесе и други прашања од 
својот делокруг. 

Член 265 
Нацртите на актите за јавна расправа од над-

лежноста на Собранието на Заедницата ги утврду-
ва Извршниот одбор, ако Собранието не одлучи 
поинаку. 

Член 266 
Собранието на Заедницата е должно да ги зе-

ме предвид при одлучувањето предлозите, забе-
лешките и мислењата од јавната расправа по на-
цртите на актите. 

Член 267 
Информациите и другите материјали во врска 

со прашањата што се разгледуваат во Собранието 
на Заедницата се достапни на јавноста. 

Член 268 
Работните луѓе — членовите на Заедницата 

имаат право да бараат од Собранието на Заедни-
цата и од Одборот на самоуправната контрола да 
ги информира за работењето на Заедницата и на 
тој начин вршат контрола над работењето на Со-
бранието и неговите органи, како и на Стручната 
служба на Заедницата. 

Член 269 
Основачите на Заедницата непосредно или 

преку своите делегации и делегати може да ба-
раат одговорност на Собранието и другите органи 
на Заедницата доколку оценат дека нивната ра -
бота не е во согласност со закон, Самоуправната 
спогодба на Заедницата, овој статут и другите со-
моуправни 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 С Л У Ж Б А НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 270 
Заедницата обезбедува вршење на стручните, 

административните и финансиските работи од сво-
јата надлежност преку Стручната служба органи-
зирана како работна заедница во нејзин состав. 

Член 271 
Стручната служба на Заедницата во својот 

делокруг: 
1. ракува со средствата на Заедницата во сог-

ласност со Закон, овој статут и другите општи 
акти на Заедницата и заклучоците на нејзините 
органи; 

2. ги врши стручните работи на извршувањето 
на Законот, овој статут и другите општи акти на 
Заедницата; 

3. ги следи и анализира состојбите и пробле-
мите во областа на здравството и здравственото 
осигурување и во врска со тоа им предлага на 
самоуправните органи на Заедницата преземање 
на потребни 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-
рениците од здравствената заштита и здравстве-
ното осигурување и врши исплата на парични на-
доместоци и други примања на осигурениците; 

8. врши исплата на средствата за здравствена-
та заштита на здравствените организации на здру-
жениот труд врз основа на одлука на Собранието 
на Заедницата и договорите за укажување на 
здравствени услуги; 

9. ги врши работите во врска со склучува-
њето на договорите со здравствените организации 
на здружен труд за укажување здравствени услу-
ги на осигурените лица и врши контрола на из-
вршувањето на тие договори; 
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10. води потребна евиденција во врска со ра-
ботењето на Заедницата и спроведувањето на 
здравственото осигурување; 

11. ги врши административните и техничките 
работи во врска со работата на самоуправните ор-
гани на Заедницата; 

12. врши определени работи во врска со спро-
ведувањето на здравственото осигурување што про-
излегуваат од конвенциите и другите меѓународни 
спогодби; 

13. преку лекарските комисии врши оценка на 
работната способност на осигурениците, како и 
оценка за здравствената состојба на осигуре-
ните лица во случаите определени со овој статут 
и другите општи акти на Заедницата; 

14. врши и други стручни, финансиски и ад-
министративни работи што произлегуваат од за -
конските и други прописи, овој статут и другите 
општи акти на Заедницата. 

Член 272 
Стручната служба на Заедницата може врз 

основа на самоуправната спогодба меѓу Собрание-
то на Заедницата и други самоуправни интересни 
заедници да врши определени административни, 
финансиски и други стручни работи на тие заед-
ници. 

Меѓусебните права, обврски и одговорности на 
работниците на Стручната служба на Заедницата 
и тие заедници се утврдуваат со самоуправна спо-
годба или договор, во согласност со закон. 

Член 273 
Стручната служба на Заедницата работи врз 

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 заклу-
чоците на самоуправните органи на Заедницата и 
во согласност со политиката што ја утврдува Со-
бранието на Заедницата. 

Стручната служба на Заедницата за својата 
работа е одговорна пред Собранието на Заедни-
цата и должна е на барање на Собранието, а 
најмалку еднаш годишно, да донесува извештај за 
својата работа. 

Член 274 
Стручната служба на Заедницата работите од 

својот делокруг ги врши преку организирани 
служби, лекарска комисија и комисија на лекари-
вештаци. 

Организацијата на Стручната служба на З а -
едницата ја утврдува Собранието на Заедницата 
со општ акт. 

Составот, делокругот и начинот на работата на 
лекарската комисија и на комисијата на лека-
ри-вештаци се утврдува со посебен акт на За -
едницата. 

Член 275 
Систематизацијата на работните места, бројот 

на работниците за извршување на задачите од 
делокругот на Стручната служба, како и потреб-
ната школска подготовка (стручна подготовка) и 
работно искуство на секое пооделно работно место 
се утврдува со општ акт на работната заедница на 
Стручната служба што се донесува во согласност 
со Собранието на Заедницата по прибавеното мис-
лење на секретарот на Заедницата. 

Член 276 
Висината на средствата за работа на Струч-

ната служба, на предлог на Службата, се утврду-
ва со финансискиот план на Заедницата во сог-
ласност со предвидениот обем на работа утврден 
со Програмата за работа на Стручната служба. 

Работниците на Стручната служба на Заедни-
цата имаат право на средства за личен доход и за -
едничка потрошувачка во согласност со начелото 

за распределба според трудот и општествено утвр-
дените основи и мерила за распределбата што ва-
ж а т за организацијата на здружениот труд. 

Работниците на Стручната служба на Заедни-
цата имаат и други самоуправни права во соглас-
ност со природата на работите што ги вршат и оп-
штествената и политичката одговорност на Заед-
ницата за која ги вршат работите во остварува-
њето на нејзините функции и задачи. 

Член 277 
Средствата од став 1 на претходниот член, к а -

ко и трошоците на работењето, законските и до-
говорните 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 
Заедницата. 

Член 278 
Во својата работа Стручната служба ги ко-

ристи основните средства на Заедницата. 
Посебни средства за набавка на опрема преку 

средствата за амортизација, како и средствата за 
изградба и адаптација на деловните простории се 
обезбедуваат одделно од средствата од претходниот 
член и се доделуваат на Стручната служба на 
Заедницата како наменски средства. 

Висината на таквите средства ја утврдува Со-
бранието на Заедницата на предлог на Стручната 
служба на Заедницата, а за користење на овие 
средства одлучува работната заедница во соглас-
ност со нивната намена. 

Стручната служба на Заедницата има своја 
тековна сметка. 

Член 279 
Работниците на Стручната служба на Заед-

ницата се должни по налог на секретарот на Заед-
ницата да извршат и задачи кои не се утврдени 
со Програмата за работа на Стручната служба, 
ако со тоа се попречува настапување на штета, 
во случај на измена на прописите и ако тоа го 
бараат Собранието на Заедницата и неговите ор-
гани или Одборот за самоуправна контрола. 

За извршување на задачите што не се утвр-
дени со Програмата за работа на Стручната служ-
ба на Заедницата и за чие извршување не се обез-
бедени средства, Собранието на Заедницата обез-
бедува средства со посебна одлука. 

Член 280 
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-
вањето и во согласност со Уставот, законот, овој 
статут и спогодба односно договор од претходниот 
член, своите меѓусебни односи во така здружената 
заедница ги утврдуваат со самоуправни спогодби 
и други акти на работната заедница и на органите 
на управувањето. 

Член 281 
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 
работната заедница на Стручната служба во со-
гласност со Собранието на Заедницата. 

На одделни работни места може да се воведе 
и работа во смени со посебна одлука на Струч-
ната служба во согласност со Собранието на З а -
едницата. 
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УШ 
НАРОДНА ОДБРАНА И ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

Член 282 
Во согласност со концепцијата за општонародна 

одбрана и со плановите и со другите општи акти 
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 војна. 

Носители на подготовките и мерките за одбра-
на и заштита и за работа во случај на непосредна 
воена опасност и во војна се: Собранието на Заед-
ницата, секретарот на Заедницата и работната заед-
ница на Стручната служба на Заедницата. 

Член 283 
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 непосред-
на 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 
законски прописи и општи акти на Заедницата 
ќе му бидат ставени во надлежност. 

Член 284 
За извршување на задачите од областа на на-

родната одбрана и цивилната заштита Собранието 
формира Комисија за народна одбрана и ги ут-
врдува другите органи на народна одбрана и ци-
вилна заштита. 

Составот, начинот на избор и делокругот на 
работата на Комисијата и другите органи на на-
родната одбрана и цивилната заштита го утврдува 
Собранието на Заедницата со посебен општ акт. 

Член 285 
Секретарот на Заедницата како раководител 

на подготовките за одбрана и заштита во случај 
на војна ги врши особено следните работи: 

1. се грижи за спроведување на општите про-
писи и одлуки на надлежните органи што се од-
несуваат на подготовките за одбрана и заштита 
во случај на војна; 

2. се грижи за извршување на одлуките што 
ги донесува Собранието на Заедницата за спро-
ведување на подготовките за народна одбрана; 

3. во случај на непосредна воена опасност ор-
ганизира спроведување на пропишани мерки за 
приправност, а во случај на мобилизација и војна 
организира и непосредно раководи со подготов-
ките за преминување на Заедницата во воена ор-
ганизација; 

4. врши и други работи што со закон и други 
општи прописи на општествено-политичките заед-
ници и општи акти на Заедницата ќе му бидат 
ставени во надлежност. 

Член 286 
Работната заедница на Стручната служба на 

Заедницата организира и спроведува подготовки 
и презема мерки за одбрана и заштита и за ра -
бота во случај на непосредна воена опасност и во 
војна. За извршување на задачите од областа на 
народната одбрана и цивилната заштита, работ-
ната заедница обезбедува потребни финансиски 
средства. 

XI 
СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 

НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 287 
Општи акти на Заедницата се: Статут на За -

едницата, правилници, одлуки и деловници. 

Член 288 
Предлог за донесување на општи акти, склу-

чување на општествени договори или самоуправни 
спогодби можат да поднесат: 

1. секој делегат на Собранието на Заедницата; 
2. Извршниот одбор на Собранието на Заед-

ницата; 
3. секој собор на делегатите; 
4. комисиите и другите работни тела на Соб-

ранието на Заедницата; 
5. делегација или повеќе делегации од Опш-

тината; 
6. Одборот за самоуправна контрола на Заед-

ницата ; 
7. Собранието на општина Кичево; 
8. Општинската синдикална организација и 

други општествено-политички организации во гра-
дот. 

Предлогот за донесување на општ акт се под-
несува во форма на нацрт со посебно образложение. 

Член 289 
За предлогот за донесување на општ акт се 

изјаснува Извршниот одбор на Собранието на Заед-
ницата. 

Утврдениот предлог на нацртот Извршниот 
одбор 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 290 
Статутот на Заедницата како нацрт-статут се 

изнесува на јавна дискусија. 
Јавната дискусија по нацрт-статутот на Заед-

ницата трае 30 дена. 

Член 291 
Собранието може да одлучи да се изнесат на 

јавна дискусија и други самоуправни општи акти 
пред нивното конечно донесување, а особено само-
управните општи акти со кои се утврдуваат пра-
вата и обврските од здравствената заштита и дру-
гите права од здравственото осигурување. 

Член 292 
Работните луѓе — основачи на Заедницата се 

изјаснуваат по Статутот и другите општи акти на 
Заедницата на собирите на работните луѓе во ор-
ганизациите на здружен труд и другите самоуп-
равни организации и заедници. 

Член 293 
Делегациите на работните луѓе — основачи на 

Заедницата се должни по доставениот акт да при-
бават мислење од собирот на работните луѓе и да 
го достават на делегатската единица. 

Делегациите во делегатската единица ги раз -
гледуваат доставените предлози, мислења и забе-
лешки, ги усогласуваат ставовите на собирите на 
работните луѓе односно делегациите и за тоа дос-
тавуваат предлози и мислења на Извршниот одбор. 

Во колку делегациите не достават свои извеш-
таи односно мислења и предлози во оставениот 
рок, ќе се смета дека по доставениот акт немаат 
никакви забелешки и предлози. 

Член 294 
Актите што се изнесуваат на јавна дискусија 

се доставуваат на Собранието на општината К и -
чево, на општествено-политичките организации, ка -
ко и на другите самоуправни организации и за-
едници. 
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Член 295 
Јавната дискусија ја организира и следи Из-

вршниот одбор на Собранието на Заедницата и му 
поднесува на Собранието извештај за резултатите 
од јавната дискусија. 

Извештајот од јавната дискусија ги опфаќа 
мислењата и предлозите што биле изнесени на ј ав -
ната дискусија. 

Член 296 
Самоуправните и други општи акти што ги до-

несува Собранието и неговите собори ги потпишува 
претседателот на Собранието на Заедницата. 

Член 297 
Статутот, самоуправните и други општи акти 

што ги донесува Собранието на Заедницата се об-
јавуваат во „Службен вескик на СРЖ", а Собра-
нието на Заедницата може да одлучи општ акт 
да се објави и во „Службен гласник на општината 
Кичево". 

Член 298 
Статутот и другите општи акти на Заедницата 

влегуваат 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 доби-
вањето на потврда од Собранието на општина К и -
чево. 

Член 299 
Одредбите од овој статут за постапката за до-

несување и објавување на општите акти што ги 
донесува Собранието на Заедницата се примену-
ваат и во поглед на постапката за измените и до-
полнувањата на тие акти, доколку со овој статут 
не е поинаку предвидено. 

Член ЗОО 
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 заедничка седница 
на сите собори на делегатите. 

За предлогот за изменување на Статутот на 
Заедницата се изјаснува и Општинската синдикал-
на организација. 

Член 301 
Ако предлогот за измени на Статутот на Заед-

ницата содржи битни измени во односите уредени 
со Статутот, предлогот за измени на Статутот на 
Заедницата задолжително се изнесува на јавна 
дискусија. Измена на Статутот се врши со стату-
тарна одлука. 

Член 302 
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 303 
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 304 
Овој статут влегува во сила осмиот ден по 

неговото објавување во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-5203 
8 декември 1977 година 

Кичево Претседател, 
Буде Трпески, е. јр. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА З А ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

363. 
Врз основа на член 13 и 14 од Статутарната 

одлука за организацијата, делокругот и самоупра-
вувањето во Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата, Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна за -
едница за општествена заштита на децата, на сед-
ницата одржана на 6. ХП. 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ БРОЈОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ И 
УТВРДУВАЊЕ НА ДЕЛЕГАТСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА СА-
МОУПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА 
САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

Член 1 
Одборот за самоуправна контрола на Репуб-

личката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата го сочинуваат 7 члена. 

Член 2 
Делегатски единици за избирање членови во 

Одборот за самоуправна контрола се: собранијата 
на општинските самоуправни интересни заедници за 
општествена заштита на децата; извршните орга-
ни на општествените организации кои вршат де ј -
ност од интерес на општествената заштита на де-
цата; заинтересираните организации на здружен 
труд и другите организации и здруженија на гра-
ѓаните што се од општ интерес за Републиката и 
тоа: 

1. Делегатска единица број 1: Собрание на Град-
ската самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата на град Скопје, Совет 
за грижи и воспитување на децата на СРМ, Ре-
публички одбор на Црвен крст на Македонија, Фе-
рија лен сојуз на Македонија, Сојуз на извидциците 
на Македонија, Сојуз на педагошките друштва на 
Македонија, Заедница на предучилишните установи 
на СРМ, Републички завод за унапредување на 
образованието и воспитанието, Републички завод за 
унапредување на домаќинството, Републички завод 
за здравствена заштита, Сојуз на пензионерите на 
Македонија, Сојуз на трудовите инвалиди на Маке-
донија, активни воени лица и цивилни лица на 
служба во вооружените сили на СФРЈ, кои изби-
раат 1 член. 

2. Делегатска единица број 2: Собрание на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата Куманово, Крива Па-
ланка, Кратово и Пробиштип, кои избираат 1 член. 

3. Делегатска единица број 3: Собрание на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата Охрид, Струга и К и -
чево, кои избираат 1 член. 

4. Делегатска единица број 4: Собрание на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата Битола, Прилеп, Ре -
сен, Демир Хисар, Македонски Брод и Крушево, 
кои избираат 1 член. 

5. Делегатска единица број 5: Собрание на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата Титов Велес, Него-
тино, Кавадарци, Гевгелија и Валандово, кои изби-
раат 1 член. 

6. Делегатска единица број 6: Собрание на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата Штип, Радовиш, 
Струмица, Виница, Берово, Делчево, Кочани и Све-
ти Николе, кои избираат 1 член. 
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7. Делегатска единица број 7: Собрание на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата Тетово, Гостивар и 
Дебар, кои избираат 1 член. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

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

Број 733/7 
6 декември 1978 година Претседател, 

Скопје Емине Адеми, е. р. 

364. 
Врз основа на член 12 од Статутарната одлука 

на Републичката самоуправна интересна заедница 
за општествена заштита на децата, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата, на седницата одр-
жана на 6. ХП. 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ И ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ВРЕМЕТО НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ИЗБО-
РИТЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА САМОУ-
ПРАВНА КОНТРОЛА НА РЕПУБЛИЧКАТА СА-
МОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОП-

ШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
Се распишуваат избори за избор на членови на 

Одборот за самоуправна контрола на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за општестве-
на заштита на децата. 

П 
Изборите ќе се одржат најкасно до 15 јануари 

1979 година. 
Ш 

Изборот на членови во Одборот за самоуправна 
контрола ќе се изврши во делегатските единици 
за избор на членови, утврдени со одлука на Со-
бранието на Републичката самоуправна интересна 
заедница за општествена заштита на децата. 

IV 
Како ден од ко ј почнуваат да течат роковите 

на изборните дејствија се определува 6. ХП. 1978 
година. 

V 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Број 733/6 
6 декември 1978 година Претседател, 

Скопје Емине Адеми, е. р. 

365. 
Врз основа на член 50 став 2 од Законот за из-

бор на делегации и делегати во собранијата на 
самоуправните интересни заедници („Службен вес-
ник на СРИ", бр. 3/78), Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за опште-
ствена заштита на децата, на седницата одржана 
на 6. ХП. 1978 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ПОВТОРНИ ИЗБОРИ И 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВРЕМЕТО НА ОДРЖУВА-
ЊЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТ 
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

I 
Се распишуваат повторни избори за избор на 

делегат во Собранието на Републичката самоу-
правна интересна заедница за општествена зашти-
та на децата и тоа: 

Делегатска единица број 29 — Собрание на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — Струга, еден деле-
гат од редот на работниците од ОЗТ кои вршат 
дејност од областа на општествената заштита на 
децата — даватели на услуги. 

П 
Изборите за делегат ќе се одржат најкасно до 

15 јануари 1979 година. 

Ш 
Како ден од кој почнуваат да течат роковите 

на изборните дејствија се определува 6. ХП. 1978 
година. 

IV 
Ова решение влегува во сила со денот на до-

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

Број 733/5 
6 декември 1978 година 

Скопје Претседател, 
Емине Адеми, е. р. 

Огласен д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието фи. бр. 500 од 18. IV. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1043-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на дејноста на ОЗТ 
„Хидроградба" — монтажно-градежно водоинста-
латерска задруга, Ц. О. со седиште во Скопје, на 
ул. „Цветан Димов" бб, барака 4, со следните по-
датоци: Досегашната дејност на задругата се про-
ширува со вршење на браварски работи. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 500/1975 год. (349) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 341 од 31. III. 1977 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1034-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар престанокот на ОЗТ Услужно-
браварско водоинсталатерска задруга „Техномонт", 
Ц. О., со седиште во Скопје, на ул. „Иво Рибар 
Лола" бб, поради присоединување кон Работната 
организација „29 Ноември" — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 341/1977 година (343) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
ние Фи. бр. 1619/74 од 1. IV. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-1038-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Гра-
дежно-занаетчиска задруга „Градител" — Ц. О. со 
седиште во Скопје, на ул. „Цветан Димов" бб, ба-
рака 14 Бутел П, со следните податоци: Задругата 
води единствено книговодство и изготвува един-
ствена завршна сметка. 

• Задругата е основана со одлука на задруга-
рите од 15. VII. 1967 год. 

Основачи на задругата се: А л е к о в с к и Стојан 
Кузман од Скопје, село Горно Лисиче, ЛК. бр. 
281654: Арсовски Таќо Лазар од Скопје, ул. „Стру-
шка" бр. 10, ЛК. бр. 33561: Велиновски Јован Ефтим 
од Скопје, ул. „577" бр. 127, ЛК. бр. 322208; ѓорѓиев-
ски Форе Апостол од Скопје, населба „Чаир", згра-
да 12/2-9, ЛК. бр. 128349; Каратошев Трпе Ноли, 
од Скопје, нас. Маџари, ул. „864" бр. 94, ЛК. бр. 
112246; Китановски Алексо Драге од Скопје, ул. 
„920" бр. 19-д, ЛК. бр. 153587, Мисајловски Борис 
Томислав од Скопје ,ул. „980" бр. 212, ЛК. бр. 
20403; Огненовски Станко Ѓоре од Скопје, ул „1004" 
бр. 41, ЛК. бр. 178661; Ристовски Јован Ристо од 
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Скопје, ул. „Ташкентска" бр. 2-а, ЛК. бр. 179152; 
Георгиевски Стојко Благоја од село Милутинце — 
Кривопаланечко, ЛК. бр. 13368 — издадена од УВР 
— Крива Паланка; Ефремовски Санде Новчо од 
село Шопско Рудари, Кратовско, ЛК. бр. 8241, из-
дадена од УВР — Кратово; Лазаревски Славе Ти-
хомир од село Шопско Рудари, Кратовско, ЛК. бр. 
7457 издадена од УВР Кратово. 

Дејност: вршење на ѕидаро-фасадерски занает-
чиски услуги, како основна дејност од видот на 
градежното занаетчиство со следните занаети: зи-
дарски, фасадерски, молерско-фарбарски. 

Во правниот промет со трети лица задругата ис-
тапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Ристевски Ристо, директор ,без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1691/74/1975 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 162 од 31. Ш. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1037-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ „Термо-
монт" монтажно-инсталатерска задруга, Ц.О., со се-
диште во Скопје, на ул. „Чаирска" бб, со следните 
податоци: Задругата води единствено книговодство 
и изготвува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 10. IV. 1971 год. 

Основачи се: Печевски Добри, ул. „Вардарска" 
бр. 38 — Скопје; Исајловски Борис, ул. „818" бр. 
120 Скопје; Коларов Владо, ул. „Македонска бри-
гада" бр. 72 — Скопје; Крстевски Бошко, ул. „Ѓу-
ро Ѓоновиќ" бр. 113 — Скопје; Дерлиевски Никола, 
ул. „464" бр. 57 '— Скопје; Павловски Дончо, ул. 
„Китка" бр. 22 — Скопје; Јовевски Слободан, ул. 
„995" бр. 24 — Скопје; Гашев Вангел, ул. „1117" бр. 
44-6 — Скопје; Задревски Мице, ул. „861" бр. 31 
— Скопје и Огњановски Трајче, ул. „468" бр. 33-а — 
Скопје. 

Дејност: инсталатерска за централно греење и 
уреди за аклиматизација. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишува-
ње на задругата е Борис Лсајловски, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 162/1975 "година. (363) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1094 од 8. X. 1974 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1029-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Молеро-
фарбарско претпријатие „Бисер", Ц.О. со седиште 
во Скопје, со следните податоци: Работната орга-
низација води единствено книговодство и составу-
ва завршна сметка. 

Дејност: молеро-фарбарска (варосување и мо-
лување со земјани и други бои, фарбање и лаки-
рање на градежна столарија, намештај од сите ви-
дови, метални конструкции, индустриски и други 
производи). 

Во правниот промет со трети лица работната 
организација истапува во свое име и за своја смет-
ка, со целосна одговорност. 

Лице овластено за застапување е Аврамовски 
Илија, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Аврамов-
о г Илија, Кочковски Борис, Николовски Нико-
ла, Стојановиќ Трипун, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1094/1974 година. (365) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1436/74 од 31. Ш. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1036-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар констатирањето на ОЗТ Мон-

тажно-електроинсталатерска задруга „Електротер-
ма", Ц.О. со седиште во Скопје, на ул. „Рузвел-
това" бр. 1, со следните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана на основачкото собрание 
од 16. IV. 1967 година. 

Основачи на задругата се: Хаџиев Живко, ул. 
„Крсто Асенов" бр. 18 П/19 — Скопје; Додев Ми-
хајло, ул. „И Македонска бригада" бр. 26-1/5 — 
Скопје; Треновски Дане, ул. „853" бр. 71 — Скопје; 
Николовски Ристо, ул. „И. Ристов" бр. 51, е. Дра-
чево, Скопје; Говедаровски Стојан, е. Побожје, 
Скопје; Трајковски Димитри, ул. „54" бр. 7, населба 
Лисиче, Скопје; Мицковски Киро, ул. „Нерешка" 
бр. 10, нас. Жданец — Скопје; Шкакаревиќ Слав-
ко, е. Побожје — Скопје; Јуруковски Исаило, ул. 
„15 Ноември" бр. 47 — Ѓорче Петров; Даниловиќ 
Никола, ул. „Финска" бр. 75, нас. Сингелиќ — 
Скопје. 

Дејност: електроинсталатерска: инсталации на 
електрични водови (јака и слаба струја); лифтови; 
светлечки реклами; громобранска инсталација; ин-
сталација на трафостаници и далекуводи до 35 
КВ; поправка на електрични апарати и др. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со це-
лосна одговорност. 

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите во височина на петкратен износ од здру-
жениот влог, а кој изнесува 200,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Димитровски Димитар, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување на задругата 
се Димитровски Димитар, без ограничување, и Ј а -
ков лески Мојсе, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1436/74/1975 година. (364) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 101 од 7. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1044-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Градеж-
но-занаетчиска задруга „Изградба", Ц.О., со седиш-
те во Скопје, на ул. „Кукушка" бр. 16, со следните 
податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана со одлука на задруга-
рите од 22. IV. 1964 година. 

Основачи на задругата се: Тодоровски Борче, 
Ш е ф к и ј а Фехми, Крстиќ Боривоје, Петровиќ Сло-
бодан, Костиќ Слободан, Јордановски Јордан, Мир-
чевски Цеко, Колевски Миливоје, Јовановски Јо -
ван, Шада Осман. 

Дејност: Изведување на градежни, градежно-
занаетчиски и фасадерски работи на објекти од ви-
соко и нискоградба, адаптација за разни градеж-
ни објекти. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите во висина на петкратниот износ на здруже-
ниот влог кој изнесува 2.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување е Тодоровски 
Борче, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Тодоров-
ски Борче, директор, без ограничување, Стојанов 
Веле и Набаков Владимир. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 101/1975 година. (366) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 150 од 8. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1048-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Занает-
чиско-услужна задруга „Квалитет", Ц.О., со седиш-
те во Скопје, на ул. „Мариоска" бб, со следните 
податоци: 
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Задругата води единствено книговодство и из-
готвува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана со одлука на задругари-
те од 2. IV. 1968 год. 

Основачи на задругата се: Костовски Трајко, 
ул. „Вера Јоциќ" бр. 37 — Скопје; Мирчевски Мир-
че, ул. „Вера Јоциќ" бр. 37 — Скопје; Зариќ Ѓоко, 
ул. „Савска" бр. 2, Скопје; Богданов Трпе, ул. „Ор-
це Николов" бр. 111; Михајловски Блажо, ул. „Ко-
стадин Петковиќ", бр. 13 — Скопје; Горевски Ни-
колче, ул. „44" бр. 9 — Скопје; Петрушев Душко, 
ул. „Милан Мијаковиќ" бр. 9 — Скопје; Тодоров-
ски Драган, ул. „468" бр. 33-а — Скопје; Камберов 
Реџепали, е. Сингелиќ и Анѓеловски Владо, ул. 
„Костадин Г а в р и л о в и ћ бр. 79 — Скопје. 

Дејност: Градежна браварија и услуги. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Костовски Трајко, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 150/1975 година. (367) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1621/74 од 7. IV. 1975 година, на 
регистарска влошка бр. 2-1043-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ „Хи-
дроградба" монтажно-градежна водоинсталатерска 
задруга, Ц.О., со седиште во Скопје, на ул. „Цве-
тан Димов" бб, барака бр. 4, со следните податоци: 

^ Задругата води единствено книговодство и из-
готвува завршна сметка. 

Задругата е основана на 15. V. 1971 година. 
Основачи на задругата се: Ристевски Ранко, Ва-

силевиќ Драган, Тодоровски Никола, Митевски Ни-
кола, Цветковски Китанче, Тимотиевиќ Милан, 
Д И М О В С К И Драган, Исмаили Нијази, Лесковца Кур-
тиш и Трневски Добре. 

Дејност: Монтажно-градежни водоинсталатер-
ски работи. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за: 'своја сметка, без огра-
ничување. 

За обврските на задругата одговараат нејзините 
членови во височина на петкратен износ од за -
дружниот влог кој изнесува 200,00 динари. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Драгановски Киро, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1621/1975 год. (368) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 71 од 8. IV. 1975 година, на регистар-
ска влошка бр. 2-10-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Градежно зана-
етчиска услужна задруга „Преспа", Ц.О., со седиш-
те во Скопје, ул. „Ѓорче Петров" бр. 37-6, со след-
ните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана со одлука на задруга-
рите од 22. IV. 1971 год. 

Основачи на задругата се: Камшиковски Или-
ја, Јованов Асен, Георгиевски Владимир, Колев 
Ване, Вукелиќ Звонко, Ивановска Милица, Орѓа-
нов Вангел, Соколов Сокол, Соколов Ж и в о и н и Со-
колов Бојан. ] 

Дејност: Ѕидаро-фасадерски работи и проекти-
рање за свои потреби. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите во висина на десеткратен износ од здру-
жениот влог кој изнесува 300,00 динари. 

Лице овластено за застапување и потпишува-
ње на задругата е Илија Камшиковски, директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 71/1975 година. (369) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1565/74 од 24. Ш. 1975 година, на 
регистарска влошка бр 1-1021-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Б р а -
варо-вагарска задруга „Вагар", Ц.О., со седиште во 
Скопје, ул. „Бихачка" бр. 12, со следните пода-
тоци : 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана на 15. VI. 1964 година. 
Основачи на задругата се: Стојановски Ангеле 

Светозар, Скопје, ул. „Баница" бр. 12; Спасовски 
Цветан Јован — Скопје, ул. „474" бр. 8; Славковски 
Ангеле Трајко — Скопје, ул. „Баница" бр. 12; Јо -
вановски Илија Александар — Скопје, зграда 14, 
влез 1/3 — Чаир; Салај дин Селима Абдулах — 
Скопје, ул. „129" бр. 77; Ивановски Мицко Андре-
ја — Скопје, ул. „359" бр. 13; Атанасовски Борис 
Ангеле — Скопје, ул. „Антон Панов" бр. 19; Ата-
насовски Павле Слободан, е Бард овци, Скопје; Пе-
трушевски Петре Крсте — е. Вучидол, Скопско, и 
Алексовски Ангеле Трипун, Скопје, ул. „Тодор 
Чангов" бр. 6-а. 

Дејност: Поправка на сите видови мерила, сите 
видови трговски ваги, кантари, метра за мерење 
дрва, монтажа и поправка на колски ваги; врше-
ње на сите видови браварски услуги; изработка на 
лимени вратанца за струјомери и осигурачи; из -
работка на приклучни ормари за струјомери и 
електрични уреди, како на граѓаните, така и на 
стопанските и другите организации. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 

За обврските на задругата емчат задругарите 
во височина на петкратен износ од здружениот 
влог, кој изнесува 2.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Стојановски Светозар, директор, без ограничување. 

Лица овластени за потпишување се Стојанов-
ски Светозар, директор и Спасовски Јован, технич-
ки раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1565/74/1975 година. (371) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 200 од 4. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1040-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Изолатор-
ско-оптичка задруга „Изооптик", Ц.О. со седиште 
во Скопје, ул. „Партизански одреди", кула 2, блок 
2, со следните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува единствена завршна сметка. 

Задругата е запишана во судскиот регистар со 
решение Фи. бр. 165 од 25. П. 1972 година, а е ос-
нована со одлука на задругарите од 3. I. 1972 го-
дина. 

Основачи на задругата се: Топјани Кемаил, 
Фера Рефик, Мани Ракип, Кралев Мирчо, Смиљ-
ковски Миле, Макрешаиски Цветан, Новевски Иван, 
Кицевски Владимир, Сејфединов Канин, Тра јков-
ски Александар, Вуза ј Лоренц и Цветковски 
Сретен. 

Дејност: Изолатерска на топлотни уреди и оп-
тичарска. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целос-
на одговорност. 
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За обврските на задругата емчат и задругарите 
во висина на здружениот влог, кој изнесува 500,00 
динари. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
е Вузај Лоренц, а лице овластено за потпишување 
е Јовановски Круме. 

Од окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
200/1975 година. (370) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1631/74 од 3. III. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1020-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Гра-
дежно-занаетчиска и услужна задруга „Паркет", 
Ц.О., со седиште во Скопје, ул. „Железничка" бр. 
31-6, со следните податоци. 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува завршна сметка. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
донесена на основачкото собрание од 16. Ш. 1971 
година. 

Основачи на задругата се: Чижбановски Санде 
од Скопје, ВКВ ѕидар, ЛК. бр. 56538; Симоновски 
Ангеле од Скопје, ул. „438" бр. 17, ВКВ ѕидар, ЛК. 
бр. 50036; Дрејковски Геро од Скопје, ВКВ ѕидар; 
Дуровиќ Новица од Скопје, К В ѕидар, ЛК. бр. 
138310; Петрушевски Благоја од Скопје, ВКВ пар-
кетар, ЛК. бр. 329504; Николовски Наумче од Скоп-
је, КВ. паркетар; Арнаутове™ Лазо од Скопје, ул. 
„Џон Кенеди" бр. 47, ВКВ паркетар, ЛК. бр. 
221015; Черкини Џемаил од Скопје — е. Горно Ли-
сиче, КВ. паркетар, ЛК. бр. 278844; Меловиќ Р а -
дојко од Скопје, ул. „Баница" бр. 10, К В паркетар, 
ЛК. бр. 274615 и Торков Доне од Скопје, ул. „Фин-
ска" бр. 182, КВ паркетар, ЛК. бр. 287092. 

Дејност: Изработка-поставување на подлога од 
флорбит; изолацин на под паркет; изработка на 
сите видови подови; изработка на подови со Би-
нас плочи; изработка на подови со керамички пло-
чи; изработка на подови од теписон; изработка на 
подови со паркет, сето ова на станбени и други 
објекти. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка со .целосна 
одговорност. 

З а обврските на задругата во правниот промет 
со трети лица, задругарот — основач на задругата 
одговора во висина на своето парично емство од 
2.000,00 динари и тоа во рок од 2 години по него-
виот престанок на членство во задругата, и тоа 
со обврски кои настанале пред да истапи од член-
ството на задругата. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Стојменовски Горѓи, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1631/74 од 3. III. 1975 година. (372) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 310 од 19. Ш. 1975 година, на регистар-
ска влошка бр. 1-1025-0-0-0 го запиша во судскиот 
регистар конституирањето на ОЗТ Електро-мон-
тажно инсталатерска задруга „Семафор", Ц.О., со 
седиште во Скопје, ул. „Романија" бб, со следните 
податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува единствена завршна сметка и периодични 
пресметки. 

Задругата е основана со акт за основање на 
задругите од 7. И. 1975 година. 

Основачи на задругата се: Сејменов Борислав 
— Скопје, ул. „Партизанска" бр. 78, ЛК. бр. 1023; 
Албанов Михајло, нас. Драчево — Скопје, ул. „Ме-
тоди Патчев" бр. 31, ЛК бр. 265192; Тарев-
ски Атанас — Скопје, ул. „Добри Даска-
лот" бр. 27, ЛК. бр. 8289; Стефановски Сте-
ван, нас. Драчево — Скопје, ул. „52" бр. 84, ЛК. бр. 
125832; Маџов Владо — Скопје, ул. „Џумајска" бр. 
26, ЛК. бр. 128832; А л е к о в с к и Светислав, нас. Дра-

чево, Скопје, ул. „52" бр. 56, ЛК, бр. 41730; Василев 
Димитар, е. Вучидол, Скопско, ЛК. бр. 41261; Ма-
ш к о в с к и Саво, ул. „935" бр. 13 — Скопје, ЛК. бр. 
175913; Кирјазов Доне — Скопје, ул. „Натаил К у -
чевишки" бр. 17, ЛК. бр. 78409; Бахти јар Исмет — 
Скопје, ул. „123" бр. 33, ЛК. бр. 79760; Етхеми Етхем 
— е. Сарај, ЛК. бр. 301405 — Скопје. 

Дејност: Монтажа и одржување на сите видови 
семафори, патна и светлосна сигнализација; изве-
дување на сите видови електрични инсталации од 
слаба и јака струја; каблирање на сите видови об-
јекти; изведување и одржување на громобрански 
инсталации и одржување на сите видови апарати 
и уреди за домаќинството. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка ,со целосна 
одговорност. 

Основачите на задругата одговараат во прав-
ниот промет со трети лица во висина на задолжи-
телниот задружен влог одреден во член 15 од до-
говорот за основање на задругата. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Борислав Сејменов, без ограничу-
вање. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
310/1975 година. (373) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1305/74 од 3. IV. 1975 година, на ре-
гистарска влошка бр. 1-1016-0-0-0 го запиша во 
судскиот регистар конституирањето на ОЗТ Мон-
тажно-инсталатерска услужна задруга „Греење", 
Ц. О., со седиште во Скопје ,ул. „Иво Рибар — Лола" 
бб, со следните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 6. IX. 1967 година. 

Основачи на задругата се: Кузмановски Стојан, 
Поповски Драгутин, Младеновски Јован, Нетковски 
Стево, Васиќ Мирослав, Дрндаревски Живко, Кос-
товски Панче, Марковски Ацо, Диагев Лазо и Јор-
данов Илија . 

Дејност: Изведување на исталации за централно 
греење; монтажа на котларници на течно и цврсто 
гориво; сервис за одржување на инсталации за 
централно греење и котловски постројки; термичка 
изолација и фарбање; браварски работи. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

За обврските на задругата одговараат и задру-
гарите во височина на здружениот влог кој изне-
сува 1.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Кузмановски Стојан, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1305/74/1975 година. (374) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 1582/74 од 4. IV. 1975 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1039-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар конституирањето на ОЗТ Услужно 
електро-инсталатерска задруга „Едисон", Ц. О., со 
седиште во Скопје, ул. „Цветан Димов" бб, барака 
9/5, Бутел И, со следните податоци: 

Задругата води единствено книговодство и из-
готвува единствена завршна сметка. 

Задругата е основана со одлука на задругарите 
од 20. VIII. 1967 година. 

Основачи на задругата се: Лековски Љубомир, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 19, ЛК. бр. 176804 — Скопје; 
Христовски Милорад, ул. „709" бр. 15/37, ЛК. бр. 
69162 — Скопје; Божиновски Миливоје, нас. Дра-
чево, ул. „9" бр. 105, ЛК. бр. 190738 — Скопје; По-
повски Бранко, ул. „Иван Козаров" бр. 101, ЛК. бр. 
232182 — Скопје; Апостоловски Иван, ул. „1004" 
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бр. 51, ЛК. бр. 129927 — Скопје; Јосифовски Благој, 
ул. „Тошо Караџа" бр. 11-1-1, ЛК. бр. 256463 — 
Скопје; Ицевски Станоје, ул. „670" бр. 16/2-2, ЛК. 
бр. 158116 — Скопје; Николовски Јован, е. Сопот, 
Титоввелешко, ЛК. бр. 46267 — Титов Велес; Нес-
торовски Станислав, ул. „12 Македонска бригада" 
бр. 16, ЛК. бр. 173287 — Скопје и Хочевар Франц, 
ул. „Мара Междуречка" бр. 91, ЛК. бр. 250269 — 
Скопје. 

Дејност: Ги врши сите видови електро-инстала-
терски работи на територијата на СФР Југославија. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка, со целосна 
одговорност. 

Основачите на задругата одговараат во правниот 
промет со трети лица во висина на задолжителниот 
задружен влог кој изнесува 2.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување и потпишување 
на задругата е Љубомир Лековски, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1582/74/1975 година. (375) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 814 од 17. VII. 1978 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-427-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Кузман Јо-
сифове™ — Питу" — Кичево со следните пода-
тоци: Се брише досегашниот застапник Атанас 
Стреоски, директор, а се запишува новиот застап-
ник Благоја Новески, в. д. директор, со неограни-
чено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
814/1978 година. (384) 

КОНКУРСИ 
ИНСТИТУТ ЗА ГРАДНИ БОЛЕСТИ И ТУБЕР-

КУЛОЗА НА СРМ — СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за примање на работа 2 лекара 

Кандидатите кои ќе се пријават на овој кон-
курс, покрај општите услови треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

1. да имаат завршено медицински факултет, 
2. да имаат положен стручен испит, 
3. да имаат поминато на работа како лекари на ј -

малку 2 години, 
4. да не се постари од 32 години, 
5. да ја имаат регулирано воената обврска, 
6. да се служат со еден од светските јазици 

(англиски, француски или германски), 
7. да имаат среден успех на студиите на јмал-

ку 7,5. 
Кандидатите ќе полагаат писмен тест од облас-

та на пнеумофтизио логи јата и ќе се врши провер-
ка на знаењето на јазикот. 

Предност во приемот ќе имаат кандидатите кои 
ќе покажат подобар успех во тестовите. 

Личен доход според. Правилникот за распре-
делба на личните доходи и заедничка потрошу-
вачка на Институтот. 

Кандидатите кон молбите треба да ги прило-
жат и останатите документи со што ќе докажат 
дека ги исполнуваат условите од овој конкурс. 

Молби со некомплетирани документи нема да 
се разгледуваат. 

Конкурсот останува отворен 15 дена од денот 
ка објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Собирот на работните луѓе на ЗАМИ — За-
водот за заштита на авторски музички права ООЗТ 
Деловница за СР Македонија — Скопје, ул. „Мак-
сим Горки" 18, врз основа на одлуката од 12.ХИ. 
1978 година, а во врска со чл. 39 од Статутот на 
ЗАМП — ООЗТ Деловница за СР Македонија, рас-
пишува 

К О Н К У Р С 
за избор и именување на управник на ООЗТ 

Деловница за СР Македонија (РЕИЗБОР) 

Покрај општите услови пропишани со Законот 
за работните односи, кандидатот треба да ги испол-
нува и следните посебни услови: 

— да има правен или економски факултет со 
5 години успешна работа во струката, односно на 
соодветни работи; 

— да има проверени резултати во поглед на 
стручноста за организаторски и други работни 
способности; 

— во досегашната работа да покажал спрем-
ност и резултати за развој на самоуправните од-
носи; 

— да не е осудуван за кривични дела пред-
видени со чл. 511 од Законот за здружен труд и 
да не е под истрага и 

— да има • морално-политички квалитети. 
Кандитатите поднесуваат пријави, биографски 

податоци со податоци за стажот, оверен препис 
од дипломата за наведената стручна подготовка, 
како и други посебни документи за исполнување 
на условите. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на об-
јавувањето на конкурсот. 

Одлука за изборот ќе се донесе во рок од 30 
дена од објавувањето на конкурсот. 

Врз основа на член 89 и 90 од Статутот на 
Килимарата „Вера Пазаванска" — Кратово, Кон-
курсната комисија за избор и именување на ди-
ректор при Килимарата „Вера Пазаванска" — К р а -
тово 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место директор на 
Килимарата „Вера Пазаванска" — Кратово 

За директор на работната организација ќе биде 
именувано лице кое покрај општите услови од Зако-
нот за меѓусебните односи на работниците во здру-
жениот труд, ги исполнува и следните посебни 
услови: 
— да има завршено виша или висока стручна под-

готовка и 5 години работно искуство на рако-
водно работно место; 

— да има завршено средна економска школа и 8 
години работно искуство на раководно работно 
место; 

— да не е осудуван за кривични дела; 
— со судска одлука да не му е забрането вршење 

на должноста директор; 
— да поседува морално-политички квалитети. 

Пријавените кандидати покрај молбите такси-
рани со 2.00 дин. таксена марка, да ги достават и 
следните документи: 

— доказ за завршено образование, 
— доказ за работно искуство, 
— уверение дека не е осудуван, 
— уверение дека не е под истрага, 
— уверение дека не му е забрането вршењето 

на должноста директор. 
Некомплетираните документи нема да бидат 

разгледувани. 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-

њето во „Службен весник на СРМ". (525) 
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ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД ОБЛАСТА КА ДАНОЦИТЕ 

НА ГРАЃАНИТЕ 

— СО ОБЈАСНУВАЊА — 

Збирката ги содржи: новиот Закон за даноците 
на граѓаните, објаснувања кон членовите на Зако-
нот, Закон за републичките даноци на граѓаните, со 
објаснувања, Закон за организација и финансира-
ње на Службата за приходи во Социјалистичка Ре-
публика Македонија (пречистен текст), Закон за 
утврдување на катастарскиот приход, Одлука за 
одобрување катастарските скали — со Катастарски 
скали во СР Македонија, Договор за усогласување 
на обврските за плаќање на општинските даноци и 
придонеси на работните луѓе и граѓаните. 

Целта на збирката е да ја олесни примената на 
законите од областа на даноците, која може ко-
рисно да им послужи во практиката на работниците 
на општинските органи на управата, на самоуправ-
ните интересни заедници, на организациите на 
здружениот труд, на судовите, на адвокатите, како 
и на граѓаните. 

Збирката ја приготвил Еврипид Ричковски, ра-
ководител на група во Републичкиот секретаријат 
за законодавство и организација, а рецензија и 
предговор Новак Марковски, помошник на репуб-
личкиот секретар за законодавство и организација. 

Цена 85 динари. 
Порачки прима Службата за претплата на 

Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, пешт. ф а х 
51, а уплатите се вршат на жиро сметка 40100-603-
12498. 

Работничкиот совет на Работната организација 
„СНИТЕКС" — Св. Николе 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Ш е ф на лабораторија, 
2. Главен контролор за квалитет на ткаенина, 

предиво и конфекциска стока. 
УСЛОВИ: 
Покрај општите услови за вработување, кан-

дидатите треба да ги исполнуваат и следните по 
себни услови и тоа: 

— за работното место под 1 да имаат заврше-
но вишо текстилно училиште, работно искуство 5 
години на соодветно работно место; 

— за работното место под 2 да имаат завршено 
вишо текстилно училиште, текстилен техничар со 
работно искуство 5 години на соодветно работно 
место. 

Молбите со потребните документи се доставу-
ваат до комисијата за работни односи при оваа ра-
ботна организација. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на обја-
вувањето. (524) 

Врз основа на член 78 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76, 30/77, 
36/77, 9/78 и 27/78), Собранието на општината Гев-
гелија 

О Б Ј А В У В А 
дека ќе врши реизбор на еден судија на 

О П Ш Т И Н С К И О Т суд — Гевгелија 

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите 
предвидени во член 74 од Законот за редовните 
судови („Службен весник на СРМ" бр. 10/76, 30/77, 
36/77, 9/78 и 27/78). 

Пријавите со документите за докажување ис-
полнувањето на условите, заинтересираните канди-
дати да ги достават до Собранието на општината 
Гевгелија — Комисија за избори и именувања во 
рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето. 

(526) 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

534. Одлука за распределување на средствата 
за давање на потрошувачки кредити на 
лица што претрпеле штета од елементар-
ни непогоди, по општини во СР Македо-
нија — — — — — — — — — 1017 

535. Решение за утврдување престанување на 
функцијата членови и за именување 
членови ка Советот на Републичкиот за-
вод за унапредување на образованието и 
воспитувањето — — — — — — — 1017 

536. Решение за именување помошник на 
претседателот на Републичкиот комитет 
за водостопанство — — — — — — 1018 

537. Решение за именување потсекретар во 
Републичкиот секретаријат за законодав-
ство и организација — — — — — 1018 

538 Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 66/78 од 26 октомври 1978 година— 1018 
Исправка, на Уредбата за изменување на 
Уредбата за утврдување на висината, на-
чинот и условите за остварување и ис-
платување на надоместок на трошоци 
за превоз, исхрана и сместување на ли-
цата во резервен состав повикани на 
служба во територијалната одбрана — 1019 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

КИЧЕВО 
362. Статут на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување 
— Кичево — — — — — — — — 1020 
СКОПЈЕ 

363. Одлука за определување бројот на чле-
новите и утврдување на делегатските 
единици за избор на членови на Одборот 
за самоуправна контрола на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — — — 1050 

364. Решение за распишување избори и за 
определување времето на одржување-
то на изборите за членови на Одборот за 
самоуправна контрола на Републичката 
самоуправна интересна заедница за оп-
штествена заштита на децата — — — 1051 

365. Решение за распишување на повторни 
избори и за определување времето на 
одржувањето на изборите за избор на 
делегат во Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница за опш-

тествена заштита на децата — — — 1051 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 
Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 
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