
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Петок, 6 април 1973 
С к о п ј е 

Број 14 Год. XXIX 

Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
3 дин. Жиро сметка 40100-601-128 

121 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Се именува за советник во Извршниот со-
вет Миливоје Симеоновски, шеф на Кабинетот на 
потпретседателот на Извршниот совет. 

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

Бр. 12-182/1 
15 јануајри 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

\122 Ј 
Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 

републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за индустрија и трговија Миодраг Бо-
жиќ, советник во Републичкиот секретаријат за 
индустрија и трговија. 

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

Бр. 12-184/1 
15 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 123. 

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/65), Извршниот совет донес,ува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

1. Се именува за советник на републичкиот 
секретар за индустрија и трговија Јован Симонов, 
советник во Републичкиот секретаријат за инду-
стрија и трговија. 

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

Бр. 12-185/1 
15 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

124 
Врз основа на член 35 од Законот за Изврш-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР 

ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Се именува за помошник секретар во Извр-
шниот совет Круме Трајковски, шеф на Прото-
колот на Извршниот совет. 

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

Бр. 12-186/1 
15 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ'' 
бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за правосудство Јорго Хаџи-Стерјо, прет-
седател на Општинскиот суд во Битола. 

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

Бр. 12-187/1 
15 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
д-р Ксенте Богоев, с. р. 
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Врз основа на член 29 став 3 од Законот за 
републичката управа („Службен весник на СРМ;с 

бр. 17/65), Извршниот совет донесува 

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

КИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

1. Се именува за помошник на републичкиот 
секретар за внатрешни работи Киро Коштанов, на-
чалник на Одделението за внатрешни работи на 
Собранието на општината — Штип. 

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

Бр. 12-188/1 
15 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

127. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

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

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

НИОТ СОВЕТ 

1. Се именува за потсекретар во Извршниот 
совет д-р Александар Мишев, помошник директор 
во Југословенската земјоделска банка во Белград. 

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

Бр. 12-189/1 
15 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за 
театрите и другите сценско-уметнички установи 
(„Службен весник на СРМ" бр. 16/65), Извршниот 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВИТЕЛ НА НАРОДНИОТ 

ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 

1. Се именува за управител на Народниот те-
атар во Скопје Стојмир Поповски, од Скопје. 

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

Бр. 12-190/1 
15 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

129. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

1. Се именува за советник во Извршниот совет 
Томе Петровски, од Битола. 

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

Бр. 12-183/1 
15 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ТЕТОВО 

36у 
Врз основа на член 8'8 став 1 од Законот за 

здравственото осигурување^ и задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението 
(„Службен весник на СРМ" бр. 21/71), Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
земјоделците — Тетово, на седницата одржана на 
14. ХП. 1972 година, донесе 

С Т А Т У Т 

НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ТЕТОВО 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Осигурениците од подрачјето на општината Те-

тово формираа Заедница на здравственото осигу-
рување на земјоделците (во натамошниот текст: 
Заедница). 

Заедницата е самоуправна организација на оси-
гурениците — земјоделци, во која тие, врз наче-

лата на заемност и солидарност, самостојно ги 
утврдуваат правата и обврските од здравственото 
осигурување. 

Член 2 
Со овој статут се регулира кругот на осигуре-

ните лица, обемот на нивните права и обврски, на-
чинот на обезбедување средства за остварување на 
осигурените права, составот и делокругот на орга-
ните на управувањето и времето за кое тие органи 
се избираат, како и условите и начинот на нив-
ното избирање односно разрешување, начинот на 
остварувањето на самоуправните права на осигу-
рениците, утврдувањето на прашањата што се ре-
гулираат со општи акти, прашањата за кои се од-
лучува по пат на референдум и начинот на врше-
њето на стручните и административните работи на 
Заедницата. 

Член 3 
Осигурениците задолжително се осигуруваат се-

бе и членовите на своето семејство на здравстве-
на заштита и другите права од здравственото оси-
гурување утврдени со закон и овој статут. 

Член 4 
Во Заедницата осигурениците ги обезбедуваат 

и задолжителните видови на здравствената зашти-
та што се утврдени со закон, а во рамките на Про-
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грамата за спроведување на задолжителните ви-
дови на здравствена заштита на населението на 
СРМ. 

Член 5 
Осигурениците за себе и членовите на своите 

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

Член 6 
Во рамките на Заедницата осигурениците ги 

здружуваат средствата заради остварување здрав-
ствена заштита и другите права од здравственото 
осигурување за себе и членовите на своите семеј-
ства. 

Средствата за остварување на здравствената 
заштита и другите права од здравственото осигу-
рување се обезбедуваат со придонесот од осигу-
рениците, учество на општествено-политичките за-
едници и други приходи. 

Член 7 
Правата од здравственото осигурување се оства-

руваат на товар на средствата на Заедницата до-
колку нивното користење е во согласност со начи-
нот на користењето утврден со закон, овој статут 
и другите општи акти на Заедницата. 

Осигурениците учествуваат во трошоците при 
користење на здравствената заштита доколку за 
одделни категории осигурени лица или за оддел-
ни в,ид,ови на здравствена заштита со закон и овој 
статут не се ослободени од такво учество. 

Член 8 
Во програмирањето, планирањето и унапреду-

вањето на здравствената заштита и нејзината ма-
теријална основа, во развојот на самоуправните од-
носи, во создавањето на што поповолни услови за 
користење на здравствената заштита и што пора-
ционална употреба на средствата на здравствена-
та заштита, како и во спроведувањето на превен-
тивните мерки и акции, Заедницата соработува и со 
други заедници на здравственото осигурување, оп-
штествено-политичките заедници, здравствените 
работни организации и нивните асоцијации и дру-
ги организации. 

Содржината на формите на соработката и 
обезбедувањето на финансиските средства потреб-
ни за спроведување на програмите и задачите за 
развој на здравствената заштита се утврдуваат 
преку самоуправните договарања. 

Член 9 
За определени ризици во спроведувањето на 

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

Член 10 
Никој не може да ги намали или ограничи пра-

вата на осигурениците односно осигурените лица 
што им се обезбедуваат со закон и со овој статут. 

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

Член 11 
Називот на Заедницата е: Заедница на здрав-

ственото осигурување на земјоделците — Тетово. 
Седиштето на Заедницата е во Тетово. 

Член 12 
Заедницата има својство на правно лице. 
Заедницата е регистрирана ка ј Окружниот сто-

пански суд во Скопје. 

Член 13 
Заедницата има свој печат и штембил. 
На печатот кружно е испишан текстот: „Заед-

ница на здравственото осигурување на земјодел-
ците", а во средината хоризонтално „Тетово". 

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

Член 14 
Статутот и другите општи акти на Заедницата 

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

Член 15 
Целокупната дејност на Заедницата како само-

управна организација треба да биде доставена на 
осигурениците. За таа цел Заедницата задолжи-
телно ги информира осигурениците за: 

1) програмата за остварување и унапредување 
на здравствената заштита на осигурените лица; 

2) договорните обврски на здравствените работ-
ни организации во поглед на пружањето здрав-
ствени услуги на осигурените лица, цените и 
слично; 

3) резултатите на финансиското работење на 
Заедницата; 

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

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

Годишниот извештај за работењето и завршната 
сметка на Заедницата задолжително се доставуваат 
на Собранието на општината Тетово. 

Глава И 

САМОУПРАВУВАЊЕ ВО ЗАЕДНИЦАТА 

Член 16 
Осигурениците во рамките на Заедницата го 

остваруваат самоуправното одлучување непосред-
но — по пат на референдум и преку собирите на 
осигурениците и посредно — преку Собранието на 
Заедницата и нејзините органи. 

Член 17 
Непосредното самоуправување во Заедницата 

осигурениците го остваруваат: 
— со непосредно одлучување за поважните пра-

шања по пат на референдум; 
— со непосредно изјаснување по предлозите за 

поважните општи акти на Заедницата преку со-
бирите на осигуреници. 

РЕФЕРЕНДУМ 

Член 18 
По пат на референдум осигурениците задолжи-

телно одлучуваат: 
1) кога се менува кругот на осигурените лица 

утврден со овој статут; 
2) во случај на соединување со друга заед-

ница на здравственото осигурување од иста кате-
горија осигуреници, односно различна категорија 
осигуреници. 

Член 19 
Референдум може да се распише и во следните 

случаи: 
1) при воведување на нови видови на здрав-

ствена заштита и проширување односно укинува-
ње на одделни права на осигурениците; 
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2) кога Собранието на Заедницата оцени дека 
одлучувањето на осигурениците по пат на рефе-
рендум е целисходно. 

Член 20 
Одлука за распишување референдум донесува 

Собранието на Заедницата по сопствена иниција-
тива или по предлог на осигурениците односно на 
органите на Заедницата, на начин и постапка утвр-
дени со овој статут. 

Член 21 
Изјаснување по пат на референдум можат да 

предлагаат: 
1) осигурениците непосредно; 
2) Извршниот одбор на Собранието на Заедни-

цата. 
Предлогот за распишување на референдум мо-

ра да биде поткрепен со образложение а се под-
несува на Собранието на Заедницата во писмена 
форма. 

Собранието на Заедницата задолжително рас-
пишува референдум во случаите од членот 19 став 
1 точка 1 кога тоа го бараат Уѕ од вкупниот број 
на осигуреници. 

Член 22 
Референдумот, по правило, се спроведува на 

целото подрачје на Заедницата со учество на сите 
осигуреници здружени во Заедницата. 

Член 23 
Со Одлуката за распишување на референдум 

се утврдуваат прашањата по кои ќе се одлучува 
на референдумот, како и времето на неговото спро-
ведување. 

Член 24 
Референдумот се спроведува со тајно гласање, 

со гласачки ливчиња истовремено на целото подрач-
је на Заедницата. 

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

Член 25 
Собранието на Заедницата именува комисија 

за спроведување на референдум, која има претсе-
дател, четири члена и ист број заменици. 

Член 26 
Референдумот се смета за полноважен ако на 

истиот учествуваат повеќе од 50% од вкупниот број 
на осигурениците запишани во гласачките спи-
соци. 

Ќе се смета дека на референдумот е усвоена од-
луката за која гласало мнозинство од учесниците 
во гласањето. 

Член 27 
Референдумот се спроведува според одредбите 

на Законот за постапката за распишување и спро-
ведување на референдум („Службен весник на 
СРМ" бр. 29/69) и одредбите на овој статут. 

СОБИРИ НА ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 28 
Собирот на осигурениците е форма на непосред-

но самоуправување на осигурениците во здравстве-
ното осигурување. 

Член 29 
На собирите осигурениците се изјаснуваат по 

предлозите на Статутот на Заедницата, Програмата 
за мерките за унапредување на здравствената за-
штита на осигурениците, Правилникот за начинот 
и условите за остварување на здравствената за-
штита, одлуките за височината на придонесите и за 

другите поважни прашања од здравственото оси-
гурување кога за тоа одлучи Собранието на За-
едницата. 

Член 30 
Собирот на осигурениците го сочинуваат осигу-

реници — земјоделци од едно населено место, едно 
и повеќе села во зависност од бројот на осигуре-
ниците. 

Собирот на осигурениците од ставот 1 на овој 
член го утврдува Собранието на Заедницата со 
посебна одлука. 

Член 31 
Собирот на осигурениците полноважно одлучу-

ва ако на него присуствуваат повеќе од една 
десетина од осигурениците на подрачјето за кое 
собирот се одржува, но не помалку од 30 осигуре-
ници, а заклучоците се усвојуваат со мнозинство 
на гласови од присутните. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 32 
Собранието е највисок орган на управување 

на Заедницата. 
Собранието се состои од 25 члена. 

Член 33 
Собранието го сочинуваат членови избрани од 

осигурениците по изборни единици. 
Изборните единици ги утврдува Собранието со 

посебна одлука. 
Изборот на членовите на Собранието се врши 

со тајно гласање. 
Собранието од редот на своите членови избира 

претседател и негов заменик. 

Член 34 
Мандатот на членовите на Собранието на За-

едницата трае 4 години. 
Никој не може повеќе од два пати едноподруго 

да биде избран за член на Собранието. 

Член 35 
За член на Собранието на Заедницата може 

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

Работниците вработени во Службата на Заед-
ницата не можат да бидат избрани за членови на 
Собранието, освен за членови на постојани или 
повремени комисии. 

Член 36 
На членовите на Собранието на Заедницата 

мандатот може да им престане и пред истекот на 
времето за кое се избрани и тоа: 

1) со оставка; 
2) со отповикување односно разрешување; 
3) со престанок на својството осигуреник на 

Заедницата. 
Член 37 

Во случај на престанок на мандатот на члено-
вите на Собранието на Заедницата на еден од на-
чините наведени во претходниот член, на нивно 
место се избираат нови со дополнителни избори. 

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

Член 38 
Начинот на изборот и отповикувањето, како и 

начинот на кандидирањето и сите други прашан.а 
во врска со изборот на членовите на Собранието на 
Заедницата се регулира со посебен правилник. 
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Член 39 
Собранието работи на седници кои можат да се 

одржат ако на седниците присуствуваат повеќе од 
половината од членовите на Собранието. 

Собранието ги донесува општите акти со мно-
зинство на гласови од присутните членови освен 
во случаите кога со закон односно овој статут за 
донесување на некој акт е предвидено поинакво 
мнозинство. 

Собранието на Заедницата и неговите органи 
работат според Деловникот за работа што го доне-
сува Собранието. 

Член 40 
Работата на членовите на Собранието и не-

говите органи е почесна. 
На членовите на Собранието и неговите орга-

ни им припаѓа надоместок на патни и дневни 
трошоци. 

За времето поминато на седници, може со по-
себна одлука на Собранието да се одреди пау-
шален надоместок. 

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

Член 41 
Членот на Собранието за својата работа од-

говара пред Собранието и изборното тело што го 
избрало. 

Телото што го избрало членот на Собранието 
може и да го отповика. 

Член 42 
Членот на Собранието е должен да присуству-

ва на седниците на Собранието. 
Членот на Собранието е должен да учеству-

ва во разгледувањето на предлозите и другите ма-
теријали на седницата и има право да ги изнесува 
своите мислења, забелешки и предлози. 

Членот на Собранието е должен осигурениците 
од изборната единица која ја претставува редовно 
да ги запознава со општите и со другите акти кои 
треба да ги донесе Собранието, за работата на ис-
тото, како и да го известува Собранието за забе-
лешките и предлозите на осигурениците. 

Членот на Собранието е должен да ги врши си-
те функции и задачи што ќе му ги довери Со-
бранието. 

Ако членот на Собранието три пати неоправда-
но отсуствува од седниците на Собранието на За-
едницата и нејзините органи, Собранието поднесува 
предлог за отповикување од изборното тело што го 
избрало. 

Член 43 
Собранието на Заедницата во својот делокруг 

ги врши следните работи: 
1) донесува статут и други акти со кои се 

утврдуваат правата и обврските на осигурени-
ците; 

2) утврдува програма за дејноста на здрав-
ственото осигурување и мерки за унапредување 
здравствената заштита на осигурените лица, ја 
определува политиката на користење средствата на 
Заедницата, дава насоки за функционирање на 
Службата со цел за правилно и навремено оства-
рување правата на осигурениците и порационално 
работење на фондовите на Заедницата, како и еко-
номично траење и рентабилно вложување на сред-
ствата на Заедницата; 

3) утврдува стапка односно тарифа на придо-
несот за здравствено осигурување; 

4) утврдува стапка по која се издвојуваат сред-
ствата во резервниот фонд на Заедницата; 

5) донесува финансиски планови и ги усвојува 
завршните сметки на фондовите на Заедницата; 

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

7) одлучува за вложување на расположивите 
средства на Заедницата во депозит к а ј банката и 

за давање наменски кредити од расположивите 
средства; 

8) одлучува за склучување спогодби со Служ-
бата на која и го доверува вршењето на струч-
ните, административните и финансиските работи 
на Заедницата; 

9) спогодбено со другите заедници на здрав-
ственото осигурување го определува начинот на 
управувањето на фондот на реосигурувањето, обе-
мот на ризиците што се реосигуруваат, тарифите 
на премиите за реосигурувањето, надоместоците што 
се обезбедуваат во случај на стапување на реоси-
гурените ризици и условите и постапката за оства-
рување на овие ризици; 

10) одлучува за склучување на договори со 
здравствените работни организации за пружање 
здравствени услуги на осигурените лица; 

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

12) го утврдува износот на средствата потребни 
за вршење на стручните, административните и фи-
нансиските работи на Заедницата; 

13) ги избира и отповикува членовите на Из-
вршниот одбор; 

14) ги разгледува прашањата, предлозите и 
барањата што ќе му бидат упатени на Собранието: 

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

16) Собранието на Заедницата В Р Ш И И ДРУГИ 
работи што му се ставени во делокруг со закон, 
овој статут и другите општи акти на Заедницата. 

ИЗВРШЕН ОРГАН НА СОБРАНИЕТО 

Извршен одбор 

Член 44 
Извршниот одбор е и извршен орган на Собра-

нието на Заедницата. 

Член 45 
Извршниот одбор се грижи за правилно и бла-

говремено спроведување и извршување на одлу-
ките и заклучоците на Собранието на Заедницата. 

Извршниот одбор ги разгледува нацртите на 
општите и другите акти што ги донесува Собра-
нието и го утврдува предлогот на истите. 

Член 46 
Извршниот одбор на Собранието се состои од 

7 члена. 
Член 47 

Членовите на Извршниот одбор се избираат од 
редот на членовите на Собранието. 

Изборот на членовите на Извршниот одбор се 
врши на седницата на која се конституира Со-
бранието. 

Член 48 
Мандатот на членовите на Извршниот одбор 

трае 4 години. 
Член 49 

Извршниот одбор од редот на своите членови 
избира претседател и негов заменик. 

Член 50 
Извршниот одбор ги врши следните работи: 
1) се грижи за благовремено и правилно из-

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

2) за правилно остварување правата на осигу-
рените лица; 

3) се грижи за извршување на финансиските 
планови во поглед на остварувањето на приходите 
и рационално користење и вложување на сред-
ствата на фондовите на Заедницата согласно насо-
ките и заклучоците на Собранието на Заедницата; 
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4) поднесува до Собранието предлог-програма 
за спроведување и унапредување на здравстве-
ната заштита на осигурените лица и утврдува 
предлози на финансиските планови и завршните 
сметки на фондовите на Заедницата; 

5) утврдува предлози за склучување договори 
со здравствените и други организации кои учеству-
ваат во спроведувањето финансирањето на здрав-
ственото осигурување; 

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

7) ги разгледува поплаките на осигурениците 
во врска со работата на Службата на Заедницата и 
услугите што ги пружаат здравствените работни 
организации и презема односно предлага соодветни 
мерки за остварување на неправилностите; 

8) по предлог на органот на работната заед-
ница на Службата го утврдува предлогот за изно-
сот на средствата потребни за вршење на струч-
ните, административните и финансиските работи на 
Заедницата; 

9) утврдува предлог — статут и предлози на 
другите општи акти на Заедницата; 

10) прибира и ги проучува сугестиите и пред-
лозите на осигурениците во врска со остварувањето 
правата на осигурениците за рационално трошење 
средствата на фондовите; 

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

Член 51 
Собранието на Заедницата може по потреба да 

формира помошни органи за разгледување односно 
проучување на одделни прашања. 

Член 52 
Работата на помошните органи од претходниот 

член трае до извршувањето на задачата. 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО 

Член 53 
Претседателот ја претставува Заедницата со-

гласно со закон и прописи донесени врз основа на 
закон, овој статут и другите општи акти на Заед-
ницата. 

Седниците на Собранието ги свикува претседа-
телот на Собранието, а во негово отсуство потпрет-
седателот. 

Претседателот на Собранието е должен да сви-
ка седница на Собранието ако тоа го побараат: 

1. Извршниот одбор на Собранието; 
2. една третина од членовите на -Собранието. 
Претседателот на Собранието врши и други ра-

боти утврдени со Деловникот на Собранието. 
За својата работа претседателот е одговорен на 

Собранието. 

Глава Ш 

ОСИГУРЕНИЦИ 

Член 54 
Како осигуреници — земјоделци се сметаат сите 

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

Како земјоделци во смисла на овој член се 
сметаат и членовите на домаќинството на лицата 
од ставот 1 на овој член кои тие ги издржуваат. 

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

Член 55 
Како членови на домаќинството на осигурени-

кот — земјоделец се сметаат членовите на потес-
ното семејство, брачниот другар и децата на оси-
гуреникот родени во брак или вон брак, посиноци 
и деца земени на издржување, како и издржувани: 
татко, мајка, очув, маќеа, посвоител, дедо, баба 
(родители на осигуреникот). 

Член 56 
Според одредбите на овој статут е осигурен и 

разведениот брачен другар на кој со судска од-
лука му е определено издржување ако во момен-
тот на разводот бил постар од 45 години (жена) од-
носно 60 години (маж). Брачниот другар што во 
моментот на разводот бил помлад од 45 години 
односно 60 години го продолжува осигурувањето 
според овој статут, ако к а ј него постои инвалид-
ност од I категорија во смисла на прописите од 
инвалидското осигурување. 

Член 57 
Децата на осигуреникот се осигурени до напол-

нување на 15 годишна возраст, а ако се на школу-
вање — до крајот на пропишаното редовно школу-
вање, но најдоцна до наполнување на 26 годиш-
на возраст. 

Ако децата од став 1 на овој член го прекинале 
редовното школување поради болест, тогаш тие се 
осигурени и за времето на траењето на таквата 
болест, а ако го продолжат редовното школување, 
се продолжува осигурувањето и по истекот на 
определените возрасни граници, но најдолго толку 
колку што траел прекинот на школувањето по-
ради болест. 

Ако децата од ставот 1 на овој член станат не-
способни за самостоен живот и работа, во смисла 
на прописите за инвалидското осигурување, пред 
да наполнат 15 години, односно додека се на ре-
довно школување во смисла на став 1 и 2 од овој 
член, тие се осигурени и за сето време додека трае 
таквата неспособност. 

Осигурени се и децата од ставот 1 на овој 
член што ќе станат неспособни за самостоен ж и -
вот и работа во смисла на прописите за инвалид-
ското осигурување по истекот на периодот од став 
1 до 3 на овој член додека трае таквата неспособ-
ност, ако ги издржува осигуреникот затоа што 
немаат доволно сопствени приходи за издржување, 
кои ги утврдува Заед,ницата со посебен акт. 

Децата кои осигуреникот ги зел на издржува-
ње (член 57) се осигурени, по правило, ако немаат 
родители. Децата кои имаат еден или двајца роди-
тели, осигурени се како деца кои осигуреникот ги 
зел на издржување ако родителите поради својата 
здравствена состојба и други околности не се спо-
собни за стопанисување односно не се во состојба 
да се грижат за децата и нивното издржување, а 
децата и нивните родители немаат сопствени при-
ходи за издржување на децата. 

Член 58 
Род,ителите на осигуреникот од член 57 од овој 

статут се осигурени ако тој ги издржува и ако не 
се способни за стопанисување и кои немаат соп-
ствен имот и други приходи за издржување. 

Родителите од ставот 1 на овој член се неспо-
собни за стопанисување: 

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

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

Мерилата и критериумите во врска со имотни-
от цензус од ставот 1 на овој член ги утврдува 
Собранието на Заедницата со посебна одлука. 
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Глава IV 

ПРАВА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. Здравствена заштита 

Член 59 
Со здравственото осигурување во случаите и 

под условите определени со закон и овој статут, 
Заедницата на осигурениците им обезбедува: 

1) здравствена заштита што врз основа на за-
кон задолжително се спроведува по пат на здрав-
ственото осигурување (задолжителните видови на 
здравствена заштита); 

2) здравствена заштита што се установува со 
овој статут. 

Член 60 
На осигурениците им се обезбедуваат задол-

жителните видови на здравствена заштита: 
1) откривање, спречување, сузбивање и леку-

вање на туберкулозата, венеричните и другите за-
разни болести што подлежат на задолжително при-
јавување; 

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

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

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

5) здравствена заштита на школската младина 
и редовните студенти до определена возраст, и тоа 
преку: систематски прегледи и имунизација, зашти-
та и лекување на забите, спречување и лекување 
на ревматичната треска, протетички и рехабили-
тациони мерки ка ј оштетувањето на аномалипте 
на видот и слухот и ка ј ортопедските аномалии 
и деформации; 

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

7) активност на здравствено воспитување на 
населението; 

8) набавка на сите видови лекарства и сани-
тетски материјал потребен во врска со лекува-
њето. 

Член 61 
Обемот на правата од претходниот член и по-

блиски критериуми за нивната реализацита се 
утврдуваат со програма на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија. 

Член 62 
Покрај задолжителните видови на здравствена 

заштита на осигурениците им се обезбедува здрав-
ствена заштита во поширок обем која се состои од: 

1) преглед и лекување ка ј лекар од општа 
практика и лекар-специјалист во сите видови на 
амбулантно-поликлиничките здравствени работни 
организации како и потребни лабораториски испи-
тувања во врска со прегледот; 

2) стационарно лекување во сите стационари!! 
здравствени работни орга,низации, вклучувајќи ги 
и специјализираните стационари освен стационари-
те со примена на природните фактори за леку-
вање; 

3) прегледи, лекување, пломбирање и вадење 
на заби во сите забоздравствени ординации, вклу-
чувајќи ја и специјалистичката ортодонција. 

Член 63 
Осигурениците имаат право да користат пре-

воз со кола за итна помош кога тоа е неопходно за 
пренос на болниот од станот до најблиската здрав-
ствена работна организација која може да му пру-
жи потребна лекарска помош. 

Член 64 
Собранието на Заедницата може да утврди 

учество на осигурениците во трошоците при кори-
стење на здравствената заштита од член 62 и 63 од 
овој статут, со тоа што тоа учество не може да 
биде поголемо од 50% од договорената вредност 
на услугите. 

Член 65 
Собранието на Заедницата може да утврди ли-

ста на лекови кои не можат да се препишуваат врз 
товар на средствата на фондот на Заедницата. 

Собранието на Заедницата може да овласти 
Собранието на Сојузот на Заедниците на здравстве-
ното осигурување на земјоделците на Македонија 
да утврди листа на лекови кои ќе можат да се пре-
пишуваат врз товар на средствата на Заедницата. 

Глава V 

ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПРАВАТА 

Општи одредби 

Член бб 
Осигурените лица ги остваруваат правата од 

здравственото осигурување на начин и под усло-
вите пропишани со закон, овој статут и другите 
општи акти на Заедницата, како и договорот за-
клучен помеѓу Заедницата и здравствените работни 
организации за пружање на здравствените услуги 
на осигурените лица (во натамошниот текст: дого-
вор за пружање на здравствени услуги). 

Член 67 
Права од здравственото осигурување може да 

оствари лице на кое му е признато својството на 
осигурено лице. 

Својството на осигурено лице го утврдува 
Службата на Заедницата врз основа на пријавата 
за осигурување што ја поднесува старешината на 
домаќинството на осигуреното лице во рокот што 
ќе го утврди со општ акт Собранието на Заедни-
цата. 

Со признавање својството на осигурено лице 
се издава здравствена легитимација, врз основа на 
која се докажува својството на осигурено лице. 

Образецот на здравствената легитимација го 
пропишува надлежен орган определен со закон. 

Член 68 
Доколку Службата на Заедницата одбие на 

осигуреното лице да му го признае тоа својство, 
должна е одбивањето да го утврди со решение, кое 
да го достави на заинтересираното лице. 

Против решението од претходниот став старе-
шината на домаќинството или заинтересираното 
лице може да поднесе жалба до Комисијата за 
жалби, чие решение е конечно. 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Заеднички одредби 

Член 69 
Осигурените лица ја остваруваат здравствената 

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

Член 70 
Осигурените лица имаат право на слободен из-

бор на здравствена работна организација и лекар 
кој ќе им пружа здравствена заштита. 

Начинот и условите под кои осигурените лица 
ќе ги користат услугите на здравствените работни 
организации и здравствените работници, се утвр-
дуваат со посебни општи акти на Заедницата, 
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2. Учество на лекарските комисии во постапката 

Член 71 
Во пружање на здравствената заштита и во 

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

Член 72 
Лекарската комисија и комисијата на лекари-

вештаци ја формира Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — Те-
тово. 

Заедницата со свој општ акт поблиску ги утвр-
дува задачите на л ек арот-поединец за спроведува-
њето на здравствената заштита на осигурениците. 

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

Член 73 
Ако осигуреникот не е задоволен со оценката 

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

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

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

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

Член 74 
Оценката за здравствената состојба на осигуре-

ното лице и за начинот на лекувањето, комисијата 
ја дава врз непосредно извршен преглед на осигу-
реното лице или врз основа на постојната меди-
цинска документација и тоа треба да биде наполно 
образложено и во согласност со медицинската до-
кументација што служела како основа за давање 
на оценката. 

За оценката на лекарската комисија писмено ќе 
се известат: лекарот, Службата на Заедницата и 
осигуреното лице. 

Член 75 
Против оценката на лекарската комисија може 

да се поднесе приговор до комисијата на лекари-
вештаци во рок од три дена од денот на соопшту-
вањето на оценката на лекарската комисија, во 
случај и под условите утврдени со овој статут. 

Приговорот се поднесува усно на записник или 
писмено до лекарската комисија против чија оцен-
ка се изјавува приговорот. Комисијата е должна 
приговорот заедно со предметот, веднаш да го до-
стави до комисијата на лекари-вештаци. Приго-
ворот може да се поднесе писмено и непосредно до 
комисијата на лекари-вештаци. 

Член 76 
Комисијата на лекари-вештаци должна е вед-

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

Комисијата ја дава својата оценка врз основа 
на медицинската документација, а може, ако најде 
дека тоа е потребно, и да го повика осигуреникот 
на преглед. Ако комисијата смета дека е потребно 
да се дополни медицинската обработка, ќе ги опре-
дели без одлагање потребните медицински испиту-
вања. 

Член 77 
Оценката што ја дала комисијата на лекари-

вештаци по повод изјавениот приговор против 
оценката на лекарската комисија, е конечна. 

За оценката на комисијата на лекари-вештаци 
писмено ќе се известат: осигуреникот, лекарската 
комисија против чија оценка е изјавен приговор, 
лекарот-поединец и Службата на Заедницата. 

Член 78 
При решавањето за правата од здравственото 

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

Глава VI 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 79 
Стручните работи на Заедницата во врска со 

спроведувањето на здравственото осигурување на 
земјоделците ќе ги врши, врз основа на договор, 
Стручната служба на Заедницата на здравственото 
осигурување на работниците во Тетово (во ната-
мошниот текст: — Овластена служба). 

Глава VII 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 80 
Средствата за остварување на правата од 

здравственото осигурување се обезбедуваат со при-
донес од осигурениците, со учество на општествено-
политичката заедница и со други приходи, утврдени 
со закон и овој статут. 

Член 81 
Средствата од претходниот член се формираат 

од: 
1) придонесот од личниот доход од земјоделска-

та дејност (катастарскиот приход) и од личниот до-
ход остварен со вршење ,на споредни стопански деј-
ности и искористување на земјиште за неземјодел-
ски цели; 

2) придонесот по осигурен член на домаќин-
ството; 

3) учество на општествено-политичките заед-
ници во покривање на трошоците за задолжител-
ните видови на здравствената заштита; 

4) надоместок по основ на реосигурување; 
5) дел од средствата издвоени од вишокот на 

приходите над расходите по завршната сметка на 
Заедницата; 

6) придонесот од личен доход утврден со посе-
бен закон што го плаќаат организациите и приват-
ните работодавци на земјоделците што од нив го 
остваруваат со работа вон работниот однос. 

Придонесот од точка 1 и 2 од претходниот став 
треба да се формира така, што средствата од точ-
ката 2 (придонес по осигурен член на домаќинство-
то) не можат да бидат поголеми од 25% од сред-
ствата од точката 1 (придонес од личниот доход од 
земјоделска дејност). 

Домаќинствата на осигурениците кои немаат 
основица на придонес од личниот доход од земјо-
делска дејност (катастарски приход) ќе плаќаат 
придонес по осигурен член на домаќинството кој 
одговара сразмерно на просекот по осигурен член 
на домаќинствата на подрачјето на Заедницата кои 
се должат со придонесите од точките 1 и 2 на став 
1 од овој член; 

7) други приходи на Заедницата (надоместокот 
на штета, камата и друго). 

Член 82 
Придонесот од претходниот член се распреде-

лува посебно: 
1) за задолжителните видови на здравствена 

заштита утврдени со законот; 
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2) за здравствената заштита утврдена со овој 
статут преку со закон утврдените задолжителни 
видови. 

Член 83 
Средствата потребни за финансирање на здрав-

ственото осигурување и неговиот развиток се утвр-
дуваат врз основа на програма за спроведување 
и унапредување на здравствената заштита на оси-
гурениците и за обезбедување на другите права од 
здравственото осигурување утврдени со закон и 
овој статут. 

Височината на средствата од претходниот став 
се утврдуваат така со нив да се покријат обвр-
ските на Заедницата по основ на осигурените пра-
ва, да обезбедат формирање на резерви, реосигу-
рување на потешки ризици, средства потребни за 
спроведување на осигурувањето, како и дел од 
средствата со кои Заедницата учествува во разво-
јот на здравствената служба. 

Член 84 
Придонесите од членот 81 став 1 точка 1 и 2 

од овој статут ги утврдува Собранието на Заед-
ницата според единствено пропорционална стапка 
за целото подрачје на Заед,ницата. 

Член 85 
Стапките на придонесот од претходниот член 

се утврдуваат пред почетокот на календарската го-
дина во која ќе се применуваат. 

Ако стапките на придонесот не се утврдат во 
рокот од претходниот став, во наредната година 
ќе се применуваат придонесите утврдени за прет-
ходната година. 

Член 86 
При утврдувањето бројот на осигурените лица 

и височината на катастарскиот приход како осно-
вица за определување на обврската за плаќање на 
придонесите од членот 81 точка 1 и 2 се зема сос-
тојбата која била на 1 јануари во годината за која 
се врши облогот на придонесот, а за основица на 
придонесот од другите споредени стопански деј-
ности се земаат основиците на придонесот од лич-
ниот доход за тие дејности остварени во претход-
ната година. 

Член 87 
Обврзници на придонесите за здравствено оси-

гурување се осигурениците — земјоделци. 
Ако повеќе осигуреници од претходниот став 

се членови на исто домаќинство, обврзник на при-
донесот е старешината на домаќинството. 

Член 88 
Обврската за плаќање на придонесите од чле-

нот 81 став 1 точка 1, 2 и 6 од овој статут наста-
нува кога едно лице ќе се стекне со статус осигу-
реник — земјоделец во смисла на членот 26 од За-
конот за здравственото осигурување и задолжител-
ните видови на здравствена заштита на населени-
ето. Наплатата на придонесите од претходниот став 
се врши во четири еднакви рати во годината, а 
стасува за наплата однапред со почетокот на секое 
тримесечје. 

Обврската за плаќање на придонесот од ставот 
1 на овој член престанува од првиот ден на на-
редниот месец во кој обврзникот престанал да вр-
ши земјоделска дејност или риболов (член 26 од 
Законот) или кога станал осигуреник по друг ос-
нов. 

Престанокот на обврската од претходниот став 
се утврдува со пријава за престанок на осигурува-
њето. 

Член 89 
Облогот и наплатата на придонесите од осигу-

рениците го врши органот на Управата за приходи 
на општинското собрание. 

Службата на Заедницата е должна на органот 
од претходниот став благовремено да му ги достави 

потребните податоци од својата евиденција за оси-
гурениците, во врска со облогот на придонесот. 

Надоместокот за облогот и наплатата на при-
донесот договорно го утврдува Службата на Заед-
ницата со управата за приходи на надлежното оп-
штинско собрание. Со договорот се утврдуваат и 
другите меѓусебни права и обврски на договорните 
страни. 

Член 90 
Со средствата од членот 81 се формира фонд 

за здравствено осигурување (во натамошниот текст: 
Фонд) на Заедницата. 

Од средствата од претходниот став Заедницата 
ги подмирува расходите: 

1) за остварување правата на осигурениците што 
произлегуваат од задолжителните видови на здрав-
ствената заштита; 

2) за остварување правата утврдени со овој ста-
тут, над правата утврдени со закон; 

3) за промени на здравственото реосигурување; 
4) за подмирување на трошоците за спроведу-

вање на здравственото осигурување; 
5) за потребите на студиски и научно-истражу-

вачки работи со цел за унапредување на здравстве-
ната служба и здравственото осигурување, чие ф и -
нансирање ќе го одобри Собранието на Заедни-
цата; 

6) за учество на Заедницата во финансирањето 
на Сојузот на заедниците на здравственото осигу-
рување на Македонија; 

7) за намирување на други трошоци на Заед-
ницата; 

8) за отплата на непокриениот дел на вишокот 
на расходите по завршната сметка. 

Член 91 
Со завршната сметка конечно се утврдуваат 

приходите и расходите на Заедницата за секоја 
календарска година. 

Завршната сметка се донесува во рокот и на 
начинот определени со посебни прописи. 

Член 92 
За обезбедување финансиска стабилност во ра-

ботењето и ликвидност во врска со извршувањето 
на обврските спрема осигурениците и други работ-
ни организации кои учествуваат во спроведувањето 
на здравственото осигурување, Заедницата има ре-
зервен фонд. 

Задолжителната резерва не може да биде по-
ниска од двомесечниот просечен износ на планира-
ните вкупни приходи на Заедницата од тековната 
година. 

Задолжителното ниво на резервата од претход-
ниот став се обезбедува во рок од 4 години. 

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

Член 93 
Резервниот фонд од претходниот член се фор-

мира со издвојување на дел од средствата на при-
ходите остварени од придонесот во текуштата го-
дина од делот на остварениот вишок на приходи-
те над расходите во претходната година од вло-
жените средства на Заедницата кои се враќаат на 
фондот и каматата на вложените средства на ре-
зервниот фонд. 

За начинот и височината на издвојувањето на 
средствата во резервниот фонд одлучува Собрание-
то на Заедницата при утврдувањето на финансис-
киот план односно при усвојувањето на завршната 
сметка на Заедницата. 

Член 94 
Средствата на резервниот фонд кои не се ко-

ристат како обртни средства можат да се вло-
жуваат во орочени депозити или на благајнички 
записи, и да се даваат како наменски кредити на 
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здравствените работни или други организации и 
нивните здруженија со рок на враќање и услови 
што ќе ги утврди Собранието на Заедницата. 

Член 95 
Вишокот на расходите над приходите што се 

утврдува со завршната сметка на Заедницата се 
покрива: 

1) од резервниот фонд; 
2) со кредит од банката. 
За покривање вишокот на расходите над при-

ходите може да се користи само дел од средствата 
на резервниот фонд што преминува 50% од изно-
сот на задолжителната резерва. 

Отплатата на кредитите се врши од текуштите 
средства на фондот остварени во наредните години 
според одлуката на Заедницата. 

Член 96 
Покрај резервен фонд Заедницата формира и 

фонд за унапредување и развој на здравствената 
служба. 

Приходи на Фондот се: 
1. средствата кои Заедницата ги издвојува од 

вкупните приходи; 
2. приходи од камата на вложени средства на 

Фондот; 
3. останати приходи. 
Средствата на овој фонд може да се даваат 

исклучиво како наменски кредити на здравствени-
те работни организации, општествено-политичките 
заедници и на други носители на општествени 
средства за намени кои служат за унапредување на 
здравствената служба и здравствената заштита на 
осигурениците. 

Условите за давање на кредити ги утврдува 
Заедницата. 

Ако настане потреба да се спроведат вонредни 
акции и мерки за превентивна здравствена зашти-
та, а средствата обезбедени врз основа на договор 
помеѓу Заедницата и здравствената работна органи-
зација која ги спроведува акциите и мерките не 
бидат доволни, Заедницата може на носителот на 
тие акции и мерки да му обезбеди, без враќање, 
потребни средства за довршување на преземените 
акции, односно мерки. 

Заедницата може од средствата на фондот за 
унапредување на здравствената служба да дава 
средства и без враќање, ако се вложуваат за по-
себни инвестиции во здравството, што ќе бидат од 
општ интерес за осигурениците. 

Член 97 
Заедницата ги реосигурува здравствените ри-

зици кои по пат на самоуправно договарање со 
другите заедници на здравственото осигурување во 
СРМ ќе бидат утврдени како ризици кои се реоси-
гуруваат. 

За формирање на фондот за реосигурување и 
начинот ,на управувањето со тој фонд, за обемот 
на ризиците кои се реосигуруваат, тарифата на 
премијата за реосигурување, надоместокот кој се 
обезбедува во случај на настапување на реоси-
гурен ризик и за условите и постапката за оства-
рување на овие надоместоци, одлучува Заедни-
цата во спогодба со другите заедници на здрав-
ственото осигурување во СРМ. 

Глава VIII 

СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 98 
Покрај Статутот, Заедницата донесува правил-

ници, деловници и одлуки со нормативен карактер. 
Со правилниците и одлуките се регулираат 

прашањата за кои со закон и овој статут е предви-
дено да се регулираат со такви акти. 

Со деловници се регулира начинот на работата 
на самоуправните органи на Заедницата. 

Член 99 
Со цел за поцелосно регулирање спроведување-

то на здравственото осигурување и неговото фи-
нансирање, како и спроведување на самоуправу-
вање во Заедницата, Заедницата задолжително ги 
донесува овие општи акти: 

1) Правилник за избор и отповикување на чле-
новите на органите на управувањето на Заедни-
цата; 

2) Правилник за спроведување на референдум; 
3) Правилник за начинот и условите на оства-

рување на здравствената заштита и за другите пра-
ва од здравственото осигурување; 

4) Деловници за работа на самоуправните и 
стручни органи на Заедницата; 

5) Одлуки за стапките на придонесот и други 
одлуки. 

Покрај општите акти од претходниот став мо-
жат за одделни прашања да се донесуваат и дру-
ги општи акти, доколку за тоа се покаже потреба 
или ако тоа биде одредено со закон или други 
прописи. 

Член 100 
Преднацртите на Статутот и другите општи ак-

ти ги подготвува Службата на Заедницата. 
Нацртот за измените и дополненијата на Ста-

тутот и другите општи акти ги утврдува Извршниот 
одбор на Собранието на Заедницата. 

Член 101 
Измени и дополненија на Статутот може да 

предлагаат: 
— една петтина од членовите на Собранието; 
— Извршниот одбор на Собранието; и 
— работната заедница на Службата на Заед-

ницата. 
Член 102 

Предлогот за измени и дополненија на Стату-
тот се смета за прифатен ако за него гласаат 2/3 
од сите членови на Собранието на Заедницата. 

Предлогот се доставува во писмена форма со 
образложение. 

Член 103 
Постапката за донесување на општите акти 

може да се поведе по иницијатива на Собранието 
или било кој друг самоуправен орган на Заедни-
цата како и по иницијатива на осигурениците и 
организациите односно органите кои во смисла на 
одредбите на овој статут можат да предлагаат спро-
ведување на референдум или измена односно до-
несување на општи акти на Заедницата. 

Член 104 
Собранието на Заедницата е должно да спро-

ведува постапка за изјаснување на осигурениците 
пред да се ycBoiaT измените и дополнувањата на 
Статутот односно пред донесувањето на општите 
акти, и тоа: 

1) кога се установуваат нови или укинуваат 
постојните права од здравственото осигурување, и 

2) за прашања од членот 29 од овој статут. 

Член 105 
Изјаснувањето на осигурениците за случаите 

предвидени со овој статут се врши преку: 
1) собирите на осигурениците; 
2) дневниот печат и други средства за инфор-

мирање. 
Собранието на Заедницата ги утврдува за секој 

конкретен случај на донесување на општ акт на-
чинот на изјаснувањето на осигурениците од прет-
ходниот став и рокот во кој треба изјаснувањето 
да се изврши. 

Член 106 
Собранието на Заедницата може, во зависност 

од значењето на општиот акт, пред неговото доне-
сување да го достави на мислење на: 
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— Собранието на општина Тетово; 
— Општинската конференција на ССРНМ; 
— Стопанската комора; 
— Општинската конференција на Сојузот на 

синдикатите на Тетово. 
Собранието на Заедницата може одделни оп-

шти акти да ги достави на мислење и на други 
органи и организации. 

Член 107 
Кога Собранието прими предлог на општ акт, 

за кој задолжително според овој статут треба да 
се изјаснат осигурениците, го утврдува поднесе-
ниот предлог на општиот акт како свој предлог со 
евентуални измени и дополненија и го доставува на 
изјаснување на осигурениците. 

Откако осигурениците ќе се изјаснат по пред-
лог на општиот акт на начинот предвиден со овој 
статут, Службата на Заедницата ги средува и сис-
тематизира забелешките, предлозите и мислењата 
на осигурениците и ги доставува на Собранието на 
разгледување при донесување на конкретниот општ 
акт. 

Кога предлогот на општиот акт, во смисла на 
овој статут, не треба задолжително да се достави 
на изјаснување на осигурениците, односно кога 
мислењата, забелешките и предлозите на осигуре-
ниците се разгледаат Собранието, согласно одред-
бите на Деловникот за работа на Заедницата, го 
донесува општиот акт. 

Член 108 
Статутот и другите акти на Заедницата вле-

гуваат во сила осмиот ден по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ", доколку со општ акт 
не е поинаку определено. 

Член 109 
Извршниот одбор дава пречистен текст на оп-

штите акти кои ги донесува Собранието. 

Член НО 
Задолжително толкување на одделни одредби 

на овој статут и другите општи акти дава Собра-
нието на Заедницата. 

Глава IX 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 111 
Сите права и обврски на осигурените лица кои 

се регулираат со овој статут ќе почнат да се при-
менуваат од 1 јануари 1972 година. 

Член 112 
Осигурените лица кои на денот на почетокот 

на примената на овој статут користат права од 
здравственото осигурување добиени по прописите 
што важеле до тој ден, ги користат од тој ден тие 
права по одредбите на овој статут и општите акти 
донесени врз основа на него, ако е тоа за нив по-
поволно. 

Ако осигурените лица од претходниот став не 
ги исполнуваат условите пропишани со одредбите 
на овој статут и општите акти донесени врз основа 
на него за користење на правата што им се при-
знати по поранешните прописи, го продолжуваат 
започнатото користење на тие права според одред-
бите на овој статут и општите акти на Заедницата, 
ѓако да ги исполнуваат условите предвидени со 
Статутот односно општите акти. 

Правата од ставот 1 и 2 на овој член, осигуре-
ните лица можат да ги користат најмногу шест ме-
сеци од почетокот на примената на овој статут. 

Член 113 
Осигурените лица здравствената заштита ќе ја 

користат врз основа на здравствените легитима-
ции издадени според поранешните прописи и по 

1 јануари 1972 година се додека тие не бидат заме-
нети со нови здравствени легитимации усогласени 
според овој статут, а најдоцна до крајот на 1973 
година. 

Член 114 
Овој статут влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1973 година. 

Број 0402-929/1 
14 декември 1972 година 

Тетово 
Претседател, 

Акиф Ферати, с. р. 

^ - ^ В р з основа на член 99 став 3 од Статутот на 
Заедницата на здравственото осигурување на зем-
јоделците, Собранието на Заедницата на здравстве-
ното осигурување на земјоделците — Тетово, на 
седницата одржана на ден 14. ХП. 1972 година, до-
несе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ 
ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник поблиску се утврдуваат ус-

ловите и начинот на остварување здравствена 
заштита на осигурените лица на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците (во 
натамошниот текст: Заедница) во целост или де-
лумно врз товар на средствата на Заедницата. 

Член 2 
Одредбите од овој правилник ќе се примену-

ваат на сите осигурени лица — земјоделци или 
членови на нивните семејства кои живеат на по-
драчјето на Заедницата. 

Член 3 
На осигурените лица им се обезбедуваат за-

должителни видови на здравствена заштита пред-
видени во Законот за здравственото осигурување 
и задолжител,ните видови на здравствена зашти-
та на населението (во натамошниот текст: Закон) 
и здравствена заштита што самостојно ја утврду-
ваат осигурениците за себе и за членовите на сво-
ите семејства во рамките на Заедницата. 

Член 4 
Осигурените лица з,дравствената заштита ја 

остваруваат во сите здравствени работни органи-
зации кои се основани и работат по прописите на 
Законот за здравство, а на начин предвиден во 
Законот за здравственото осигурување и задолжи-
телните видови на здравствена заштита на насе-
лението; Статутот на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците — Тетово (во ната-
мошниот текст: Статут); овој правилник; другите 
општи акти на Заедницата и договорот склучен 
помеѓу здравствените работни организации и Заед-
ницата. 

Член 5 
Трошоците за задолжителните видови на здрав-

ствена заштита паѓаат во целост на товар на сред-
ствата на Заедницата. 

Трошоците за здравствената заштита што само-
стојно ја утврдуваат осигурениците за себе и за 
членовите на семејството во рамките на Заедни-
цата паѓаат делумно на товар на средствата на За-
едницата, а делумно на самите осигуреници во ви-
сина што ја утврдува Собранието на Заедницата. 
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Глава П 

ЗДРАВСТВЕНА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО 
КОЈА ОСИГУРЕНОТО ЛИЦЕ МОЖЕ ДА ОСТВА-

РУВА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 6 
Осигурениците ја користат здравствената за-

штита воглавно ка ј здравствените работни органи-
зации односно здравствените пунктови што ука-
жуваат определени видови здравствена заштита во 
местото ,на нивното живеалиште. 

Ако здравствената работна организација однос-
но здравствениот пункт во местото на живеалиш-
тето на осигурениците не може да укаже соод-
ветна здравствена заштита, осигурениците користат 
здравствена заштита во други здравствени работ-
ни организации на подрачјето на Заедницата. 

Член 7 
Учениците и студентите, за време на школува-

њето, здравствената заштита ја користат во местр-
то каде се школуваат со оверена здравствена ле-
гитимација и потврда дека се редовни ученици од-
носно студенти во соодветното место. 

Член 8 
Осигурените лица можат да користат здрав-

ствена заштита во здравствени и други специјали-
зирани здравствени организации надвор од подрач-
јето на Заедницата во итни случаи кога привреме-
но се наоѓаат надвор од местото на живеалиштето 
или ако лекувањето односно медицинската рехаби-
литација не може да се спроведе во здравствените 
работни организации на подрачјето на Заедницата. 

За лекување односно медицинска рехабилита-
ција во здравствена работна организација надвор 
од Републиката потребна е согласност од лекар-
ската комисија на Заедницата. 

Лекарската комисија од претходниот став, со 
мислење на надлежната клиника при Медицин-
скиот факултет во Скопје, ја утврдува потребата 
за лекување на осигуреното лице во здравствена 
работна организација надвор од Републиката од-
носно нашата земја, ако таква здравствена зашти-
та не може да се обезбеди во нашата Република 
односно во нашата земја. 

Член 9 
Ако осигурените лица користат здравствена 

заштита надвор од Републиката, спротивно од чле-
нот 8 став 2 на овој правилник, разликата од тро-
шоците на лекувањето одно-сно медицинската ре-
хабилитација паѓаат на товар на самите осигуре-
ници. 

Глава III 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Користење на амбулантна здравствена заштита 

Член 10 
Здравствената заштита осигурените лица ја 

остваруваат непосредно и без упат ка ј избраниот 
лекар - од општа медицина, односно лекарот во 
здравствениот пункт во местото на живеалиштето 
на осигуреното лице. 

Член 11 
Ако -осигуреното лице користи здравствена за-

штита на подрачјето на Заедницата ка ј друг ле-
кар од општа медицина, а не ка ј избраниот лекар 
односно лекарот во здравствениот пункт во ме-
стото на живеалиштето на осигуреното лице за 
кого се определило само ќе ги сноси трошоците 
за прегледот и услугите, освен во итни случаи. 

Член 12 
Осигуреното лице го докажува правото на 

здравствена заштита со здравствена легитимација 
издадена и оверена од Заедницата на здравствено-
то осигурување на земјоделците — Тетово. 

При остварувањето на здравствената заштита 
осигурените лица се должни, по барање на здрав-
ствената работна организација, да ја поднесат на 
увид и личната карта. 

Во итни случаи, осигуреното лице остварува 
здравствена заштита и без потребните документи за 
тоа. Истите дополнително се поднесуваат на увид. 

Член 13 
Здравствената заштита ка ј лекар-специјалист 

осигурените лица ја остваруваат само со упат од 
избраниот лекар од општа медицина односно ле-
карот во здравствениот пункт во местото на ж и -
веалиштето на осигуреното лице со право на избор 
на лекар-специјалист во избраната здравствена ра-
ботна организација. 

Здравствената заштита к а ј лекар-специјалист 
надвор од избраната здравствена работна организа-
ција, осигурените лица ја остваруваат само со упат 
од лекар-специјалист од соодветниот профил. Во 
случаите кога таков профил во избраната здрав-
ствена организација не постои, специјалистичкиот 
упат го издава избраниот лекар од општа медицина 
односно лекарот во здравствениот пункт во местото 
на живеалиштето на осигуреното лице. 

Во колку осигуреното лице сака да оствари 
специ ја листичка здравствена заштита надвор од 
избраната здравствена организација за оние про-
фили кои му ги обезбедува избраната здравствена 
организација, само ги поднесува трошоците за на-
правените прегледи и услуги. 

Специјалистичката здравствена заштита, спро-
тивно на ставот 1 од овој член осигурените лица 
ја остваруваат непосредно и без упат ка ј избраниот 
лекар-специјалист: педијатар, хирург, фтизиолог, 
гинеколог, дерматовенеролог, оториноларинголог, 
пфталмолог, лекар-специјалист во диспанзерите за 
борба против ракот, дијабетисот, алкохолизмот и 
диспанзерите за душевно болни лица. 

Лекарот-специјалист кат кого осигуреното ли-
це е упатено на преглед односно лекување дол-
жен е да го извести лекарот што го упатил бол-
ниот за својот наод односно спроведеното испиту-
вање и да даде упатство за понатамошното леку-
вање. 

Член 14 
Осигуреното лице има право да користи меди-

цинска помош и нега во својот стан и во службата 
за итна помош, кога спрема мислењето на избра-
ниот л е к а р односно лекарот на службата за домаш-
ната посета и итна помош постои медицинска 
оправданост за пружање на таква помош. 

Ако осигуреното лице од ставот 1 на овој член 
неоправдано ја повика службата за домашна посе-
та односно итна помош, должно е само да ги сно-
си трошоците за таквите услуги. 

Во случај на приговор против мислењето на 
избраниот лекар односно лекарот на службата за 
домашна посета и итна помош, во смисла на прет-
ходниот став, оценка дава лекарската комисија 
на Заедницата во рок од 48 часа. Приговорот се 
поднесува усно, на записник или писмено до лека-
рот кој дал такво мислење, а овој е должен без од-
лагање, заедно со поставената дијагноза да го 
достави до лекарската комисија. 

Член 15 
Здравствените работни организации од членот 

13 на овој правилник се должни да водат здрав-
ствен картон за секое осигурено лице што се опре-
делило за лекување ка ј нив. 

Податоците што се внесуваат во здравствениот 
картон се пропишани од надлежниот орган со по-
себен пропис. 
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2. Користење на стационарно лекување 

Член 16 
Кога поради природата на заболувањето не е 

можно да се спроведе со успех амбулантно и до-
машно лекување, избраниот лекар-поединец од-
носно лекарот-специјалист ка ј кого осигуреното 
лице било упатено поради преглед на лекување, 
како и лекарот на службата за итна помош однос-
но лекарот на стационарната здравствена органи-
зација, осигуреното лице со упат се упатува на ле-
кување во најблиската стационарна здравствена ор-
ганизација. 

Во итни случаи здравствената работна органи-
зација може да прими на лекување осигурено лице 
и без упат. 

До стационарните здравствени работни органи-
зации надвор од нашата Република и земјата, оси-
гурените лица се ,упатуваат на лекување ,на начи-
нот и по постапката предвидени во ставот 2 и 3 
на членот 8 од овој правилник. 

Член 17 
Кога осигуреното лице се наоѓа на лекување 

во стационарна здравствена организација, а во ме-
ѓувреме постои потреба од лекување во друга ста-
ционарна здравствена организација од друг про-
фил, со исклучок на стационарните здравствени 
организации специјализирани за лекување — ре-
хабилитација со примена на природни фактори, се 
упатува со интерболнички упат. 

Член 18 
Стационарната здравствена работна организа-

ција по извршениот преглед на болниот одлучува 
дали му е потребно стационарно лекување. 

Ако при прегледот од претходниот став се кон-
статира дека болниот нема потреба од стационарно 
лекување го враќа на лекарот-поединец со своето 
мислење за натамошен третман на амбулантно-по-
ликлиничко лекување. 

Член 19 
Доколку стационарната здравствена работна 

организација нема слободно место за прием и сме-
стување на болниот, а случајот не е итен, го од-
ложува приемот на болниот на одредено време или 
писмено го повикува на лекување откако ќе се соз-
дадат услови за неговиот прием, кое се забележува 
на болничкиот упат и со истиот се прима на ле-
кување односно не е потребен нов упат. 

Член 20 
Ако лекувањето не може со успех да се извр-

ши во стационарната здравствена работна органи-
зација во која осигуреното лице било упатено на 
лекување, таа го упатува во друга соодветна каде 
лекувањето може со успех да се изврши, а за тоа 
го известува лекарот-поединец кој го упатил на 
лекување. 

Член 21 
Осигуреното лице упатено на лекување во ста-

ционарна здравствена работна^ организација долж-
но е да се јави во рокот што ќе го одреди надлеж-
ниот лекар, а најдоцна во рок од 48 часа, освен во 
стационарна здравствена работна организација која 
претходно закажува ден на приемот. 

По завршеното лекување осигуреното лице е 
должно да се јави на својот лекар во рок од 48 
часа по отпуштањето од стационарната здравствена 
работна организација. 

Член 22 
За време на стационарно^ лекување на дете-

доенче до една година мајката го придружува де-
тето, а дете над една година до три години мајката 
може да го придружува само во исклучително ме-
дицински оправдани случаи, за што одлучува рако-
водителот на здравствената работна организација. 

За време на престојот во стационарот за мај-
ката придружничка се обезбедува исхрана и сме-
стување на товар на фондот. 

За време на лекувањето на мајката-доилка, на 
детето-доенче до една година старост му се обез-
бедува нега и сместување на товар на фондот. 

Член 23 
На осигурените лица стационарно лекување во 

специјализирани здравствени работни организации 
за лекување — рехабилитација со примена на при-
родни фактори, согласно членот 62 став 1 точка 2 
од Статутот, Заедницата не им обезбедува. 

3. Користење на лекови 

Член 24 
На осигурените лица ќе им се препишуваат на 

товар на средствата на Заедницата само оние ле-
кови кои се внесени во листата на лекови што ја 
утврдува Советот на Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување на земјоделците на Ма-
кедонија. 

Листата на лекови донесена од Советот на Со-
јузот на заедниците на здравственото осигурување 
на земјоделците на Македонија може да ја про-
пишува Собранието на Заедницата по предлог на 
Извршниот одбор. 

Член 25 
Лековите се препишуваат на образецот на ре-

цепт за земјоделски осигуреници во кои се вне-
суваат следните податоци: 

— назив на Заедницата — обврзник за плаќа-
ње на издадениот лек; 

— назив на здравствената работна организа-
ција, број на здравствениот картон и лекарскиот 
дневник; 

— име и презиме на осигуреникот (член на се-
мејството, сродство и возраст за деца до 15 годи-
ни); и 

— учество во трошоците за издадениот лек. 
Во зависност од видот на здравствената зашти-

та ќе се употребува соодветен рецепт за: 
— задолжителен вид на здравствена зашти-

та, и 
— здравствена заштита што самостојно ја утвр-

дуваат осигурениците во рамките на Заедницата. 

Член 26 
При издавањето на лекот пропишан на образе-

цот на рецептот аптеката наплатува за секој из-
даден лек износ во височина утврдена со Одлу-
ката за учеството на осигурените лица во трошо-
ците за користење на издадените лекови што ја до-
несува Заедницата. 

За лековите што се препишуваат за лекување 
на болести од задолжителните видови на здравстве-
на заштита осигурениците не учествуваат во тро-
шоците при нивното издавање. 

Член 27 
За останатите услови за препишување и изда-

вање на лекови ќе се применуваат одредбите на 
Правилникот за начинот на пропишување, издава-
ње и наплатување на лековите што им се препи-
шуваат на осигурените лица донесен од Собранието 
на Заедницата на здравственото осигурување на 
работниците — Тетово. 

Член 28 
Кога осигуреното лице по завршеното стацио-

нарно лекување, според мислењето на стручниот 
колегиум на стационарната здравствена работна 
организација, треба да употребува одредени леко-
ви од странско производство одобрени само за 
клиничка примена, тоа учествува во трошоците во 
висина што е утврдена со Одлуката од членот 26 
на овој правилник за набавка на потребната ко-
личина на таквите лекови доколку примена и на 
тие лекови обезбеди здравствена работна органи« 
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зација на начинот предвиден со договорот помеѓу 
здравствената работна организација и Заедницата. 

Ако осигуреното лице набави лек од странство 
надвор од постапката предвидена со овој правилник, 
Заедницата не е обврзана да ги поднесува трошо-
ците што паѓаат на нејзин товар, освен во исклу-
чителни случаи по одобрување на лекарската ко-
мисија на Заедницата. 

Член 29 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства за време на привремениот престој на подрач-
јето на друга Заедница лековите ги користат по 
прописите кои важат на подрачјето на Заедницата 
каде привремено престојуваат. 

4. Користење на забоздравствена заштита 

Член 30 
Осигурените лица преку слободно избран ле-

кар-стоматолог и здравствена работна организација 
остваруваат забоздравствена заштита според зако-
нот, Статутот, овој правилник и другите општи 
акти на Заедницата. 

Член 31 
Членовите на семејството на осигурените лица 

до навршени 15 години остваруваат целосна забо-
здравствена заштита на товар на средствата на За-
едницата. 

Школската младина и редовните студенти до 
навршени 26 години остваруваат заштита и леку-
вање на забите (прегледи, лекување, пломбирани 
и вадење) на товар на средствата на Заедницата, а 
при остварувањето на останатите видови на забо-
здравствена заштита учествуваат во делот од тро-
шоците според Одлуката за висината на учеството 
донесена од Собранието на Заедницата. 

Член 32 
Останатите осигурени лица остваруваат прегле-

ди, лекување, пломбирани и вадење на заби во 
сите забоздравствени ординации вклучувајќи ја л 
специјалистичката ординација на тој начин што 
Заедницата учествува во трошоците во висина што 
ќе ја утврди Собранието со посебна одлука, а оста-
натите трошоци паѓаат на товар на осигуреното 
лице. 

Глава IV 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 33 
Осигурените лица кои до почетокот на приме-

нувањето на овој правилник започнале да користат 
права од здравственото осигурување по досегаш-
ните прописи, ќе продолжат да ги користат тие 
права и понатаму до нивното завршување, ако за 
осигуреното лице се поповолни. 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ -

ТЕТОВО 

Број 0402-929/2 
14 декември 1972 година 

Тетово 
Претседател на Собранието, 

Акиф Ферати, с. р. 

( з 8 . / 
Согласно член 98 став 3 од Статутот на Заед-

ницата на здравственото осигурување на земјодел-
ците — Тетово, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците — Те-
тово, на ден 14. XII. 1972 година, донесе 

Д Е Л О В Н И К 
ЗА РАБОТА НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦА-
ТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ - ТЕТОВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој деловник се регулира работата на Со-

бранието на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на земјоделците (во натамошниот текст: Со-
бранието) и на неговите одбори и комисии. 

Член 2 
Собранието работи и донесува одлуки и други 

акти на седниците. 

Член 3 
Членот на Собранието има право и должност да 

присуствува на седниците на одборот и комисијата 
и да учествува во претресувањето и одлучувањето 
по сите прашања за кои се расправа на седниците 
на Собранието. 

Во случај на спреченост членот на Собранието 
да не присуствува на седниците, должен е на вре-
ме да го извести Собранието. 

Член 4 
Претставниците на печатот, радиото и телеви-

зијата можат да присуствуваат на сите јавни сед-
ници на Собранието, доколку Собранието не одреди 
поинаку. 

На претставниците на печатот, радиото и теле-
визијата им се ,доставува известување за дневен 
ред на седницата, со тоа што на седницата им се 
обезбедува материјал од интерес за известување на 
јавноста. 

Член 5 
Општите акти, заклучоците и материјалите на 

Собранието се доставуваат на Заедницата на 
здравственото осигурување на земјоделците. 

П. СВИКУВАЊЕ НА СЕДНИЦИ 

Член 6 
Седниците на Собранието се свикуваат по пис-

мен ,пат. 
Поканата за седница содржи: ден и час на одр-

жувањето, местото и просторијата и материјалите 
по точките од дневниот ред. 

Поканата за седница се доставува на членовите 
на Собранието најдоцна 5 дена пред денот на одр-
жувањето на седницата. 

Кога од оправдани причини не е можно со по-
каната да се достават и материјалите по сите точ-
ки од предложениот дневен ред, истите дополни-
телно им се доставуваат на членовите на Собра-
нието. 

Ш. ТЕК НА СЕДНИЦАТА 

Член 7 
Седницата на Собранието ја отвора и со неа 

раководи претседателот на Заедницата, а за вре-
ме на неговото отсуство, заменикот на претседа-
телот на Собранието. 

Во случај на отсуство на претседателот и заме-
никот на претседателот на Собранието, седницата 
на Собранието ја отвора и со неа раководи членот 
што ќе го одреди Собранието од своите редови. 

Пред отворање на седницата, претседателот на 
Собранието утврдува дали постои кворум за пол-
новажна работа на седницата. 
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Ако претседателот на Собранието утврди дека 
нема кворум, одржувањето на седницата се од-
лага. 

Член 8 
Собранието, по предлог на претседателот на Со-

бранието, го утврдува дневниот ред на седницата. 
Член на Собранието или директорот на Струч-

ната служба на Заедницата може да предложи из-
мена на дневниот ред. 

Кога Собранието ќе има потреба од итност, мо-
ж е да се изврши дополнување на дневниот ред. 

За поднесените предлози одлучува Собранието. 

Член 9 
Работата на Собранието тече по утврдениот ред. 
За прашањата што се на дневен ред претседа-

телот на Собранието им дава збор на говорни-
ците по редот по кој се пријавиле за дискусија. 

Ако по некое прашање од дневниот ред бара 
збор известувачот на Извршниот одбор, одборот 
и комисијата на Собранието, претседателот прво 
ќе му даде збор на изведувачот. 

Член 10 
Собранието може да одлучи некое прашање да 

се симне од дневен ред или да се врати на под-
несувачот на предлогот заради измена, односно до-
полнение на предлогот. 

Член 11 
Претседателот на Собранието може, при раз-

гледувањето на одделни прашања кои бараат по-
долго траење, да предложи ограничување на вре-
мето за излагање на секој говорник. 

За предлогот одлучува Собранието. 

Член 12 
Во расправањето за одделни прашања на сед-

ницата на Собранието учествуваат членовите на 
Собранието, директорот на Стручната служба на 
Заедницата, заменикот и стручните работници, кои 
работеле врз подготвувањето на материјалите за 
седницата и претставник на работната заедница 
кога се работи за прашање од интерес за работ-
ната заедница. 

На седницата на Собранието се покануваат 
претставници на заинтересираните органи, органи-
зации и стручни здруженија кои можат да учествз^. 
ваат во работата на Собранието. 

Со поканата за седница, на органите и органи-
зациите од претходниот став им се доставува ма-
теријал со дневниот ред и поканата. 

Член 13 
Претседателот на Собранието го обезбедува пра^ 

БИЛНИОТ тек на седницата. 
На членот на Собранието кој сака да говори 

за повреда на деловникот или за повреда на утвр-
дениот дневен ред, му се дава збор штом ќе го по-
бара. 

Член 14 
При разгледување на одделни прашања од 

дневниот ред, говорникот може да зборува само за 
прашањето што е на дневен ред и е должен да 
се придржува по истото. 

Член 15 
Разгледувањето на одделни точки од дневниот 

ред го заклучува претседателот на Собранието. 
Претседателот на Собранието може да му пред-

ложи на Собранието заклучување на разгледува-
њето по одделни точки од дневниот ред и кога лис-
тата на пријавените говорници не е исцрпена, ако 
смета дека прашањето е доволно разгледано. 

Предлог да се заклучи разгледувањето може да 
поднесе и секој член на Собранието. 

За поднесените предлози одлучува Собранието. 

Член 16 
Кога ќе се заврши разгледувањето за оддел-

но прашање, претседателот на Собранието, по по^ 
треба, го става прашањето на гласање. 

Пред гласањето претседателот на Собранието 
утврдува дали постои кворум за гласање. 

Гласањето на Собранието е јавно, ако Собра-
нието за одделни прашања не одлучи поинаку. 

Член 17 
Јавното гласање се врши со кревање на рака 

или поименично. 
Членовите на Собранието можат да гласаат 

за или против предлогот за кој се гласа, а можат 
и да се воздржат. 

Член 18 
Тајно гласање се врши со гласачки ливчиња. 
Членот на Собранието гласа на тој начин, што 

го заокружува редниот број според своето опре-
делување. 

Член 19 
Ако по извршеното гласање се утврди дека 

бројот на гласовите за и бројот на гласовите про-
тив е еднаков, или бројот на гласовите за и бројот 
на гласовите против заедно е еднаков со бројот на 
воздржаните гласови се врши повторно гласање. 
Ако пак, со повторното гласање не се добило по-
требно мнозинство се смета дека предлогот не е 
прифатен. 

Се смета дека предлогот не е прифатен и то-
гаш кога мнозинството од членовите се воздржани 
од гласање. 

Член 20 
Претседателот на Собранието ги објавува ре-

зултатите од гласањето. 
Резултатите од гласањето се внесуваат во за-

писникот. 

IV. ОДБОРИ И КОМИСИИ 

Член 21 
За претходното разгледување на прашањата од 

делокругот на работите на Собранието постојат 
Извршен одбор, одбори и комисии. 

Член 22 
Со работата на Извршниот одбор, одборите и 

комисиите раководи претседателот. 
Во случај на отсутност на претседателот, со ра-

ботата на споменатите колегијални тела, раководи 
членот што ќе го одредат членовите на колегијал-
ките тела од своите редови. 

Член 23 
Седниците на Извршниот одбор, одборите и ко-

мисиите ги свикува претседателот по потреба. 
Предлогот за дневниот ред, заедно со матери-

јалот, претседателот го доставува на членовите, по 
правило пет дена пред одржувањето на седницата. 

Дневниот ред се утврдува на седница. 

Член 24 
Одборите и комисиите за прашањето што го 

разгледувале, а кое се наоѓа на дневен ред на Со-
бранието, поднесуваат до Извршниот одбор пис-
мен извештај со свое мислење и предлог како 
предлагач на материјалите што ги усвојува и до-
несува Собранието. 

Доколку седницата на комисијата се одржува 
непосредно пред седницата на Собранието, извешта-
јот од став 1 на овој член може да се поднесе и 
усмено. 

Член 25 
Во поглед на начинот на работата на Изврш-

ниот одбор, одборите и комисиите важат одредбите 
на овој деловник што се однесуваат на работата 
на Собранието. 

Член 26 
За работата на седницата на Собранието, Из-

вршниот одбор, одборите и комисиите, се води за-
писник. 

За текот на седницата на Собранието се водат 
стенографски белешки или се врши магнетофонско 
снимање, што прават составен дел на записникот. 
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За записникот се грижи директорот на Струч-
ната служба на Заедницата. 

i 
Член 27 

Записникот содржи: реден број на седницата, 
имиња на присутните, отсутните членови на Со-
бранието и на други присутни лица, дневниот ред, 
имињата на учесниците во расправата, резултатите 
од гласањето, заклучоците и времето на почнување 
и завршување на седницата. 

Во записникот за лично барање, се запишуваат 
издвоените мислења на членовите на Собранието. 

На членовите на Собранието,' при доставување 
на поканите и материјалите за седница на Со-
бранието им се доставува и записникот од прет-
ходната седница. 

Член 28 
На првата наредна седница, претседателот на 

Собранието го става на дневен ред усвојувањето 
на записникот од претходната седница. 

Усвоениот записник го потпишува претседа-
телот на Собранието. 

Член 29 
Со усвоениот записник се чуваат и стенограф-

ските белешки, магнетофонските ленти, пишаните 
материјали и оригиналните текстови на одлуките, 
заклучоците и препораките што ги донело Собра-
нието, како документ од трајна вредност за чие 
чување се грижи директорот на Стручната служба 
на Заедницата. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Овој деловник влегува во сила со денот на до-
несувањето. 

Број 0402-929/3 
14 декември 1972 година Претседател. 

Тетово Акиф Ферати, с. р. 

СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ 

О Б Ј А В А 

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 9 став 3 од Зако-
нот за условите под кои работните организации 
можат да произведуваат саден материјал, објавува 
дека во регистарот на производители на саден ма-
теријал се запишува следната организација: 

— Земјоделската задруга „Ран производ" — 
Куманово за производство на овошен саден мате-
ријал. Рег. број 23, страна 23, книга I, решение бр./ 
10-558/6 од 20. XI. 1972 година. 

О Б Ј А В А 

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на член 11 став 2 од Законот 
за условите под кои работните организации можат 

да произведуваат саден материјал, објавува дека 
од регистарот на производители на саден матери-
јал се бришат следните организации: 

— Земјоделско здружениот комбинат „Аграр" 
— Скопје за производство на овошен саден мате-
ријал, рег. бр. 14, книга I, решение бр. 10-УП/1 
— 178 од 7. XI. 1972 година; 

— Земјоделската задруга „Прогрес" — Г. Пет-
ров за производство на овошен саден материјал. 
Рег. бр., 13 книга I, решение бр. 10-УП/1-210 од 19. 
1. 1973 година; 

— Земјоделско здружениот комбинат ,,Аграр" 
— Скопје за производство на шумски саден мате-
ријал. Рег. бр. 18, книга III, решение бр. 09-УП/1-
182 од 14. XI. 1972 година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

О Б Ј А В А 

ЗА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА 
ДОРАБОТУВАЧИ НА СЕМЕ 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и 
шумарство, во смисла на чл. 11 став 1 и член 16 
од Законот за условите под кои работните орга-
низации можат да произведуваат и доработуваат 
семе, објавува дека од регистарот на доработувачи 
на семе се брише следната организација: 

— Деловното здружение на земјоделското про-
изводство „Биљана" — Битола, рег. број 44, книга 
I, решение број 10-2201/2 од 19. I. 1973 година. 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

СОДРЖИНА 
Страна 

121. Решение за именување советник во Из-
вршниот совет — — — — — — — 377 

122. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и тр-
говија — — — — — — — — — 377 

123. Решение за именување советник на ре-
публичкиот секретар за индустрија и тр-
говија — — — — — — — — — 377 

124. Решение за именување помошник секре-
тар во Извршниот совет — — — — — 377 

125. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за правосудство — 377 

126. Решение за именување помошник на ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи 378 

127. Решение за именување потсекретар во 
Извршниот совет — — — — — — — 378 

128. Решение за именување управител на На-
родниот театар во Скопје — — — — — 373 

129. Решение за именување советник во Из-
вршниот совет — — — — — — — 378 

36. Статут на Заедницата на здравственото 
осигурување на земјоделците — Тетово 378 

37. Правилник за условите и начинот на ос-
тварување правата од здравственото оси-
гурување на земјоделците — — — — 387 

38. Деловник за работа на Собранието на За-
едницата на здравственото осигурување на 
работниците — Тетово — — — — — 390 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО Општи акти на самоуправните интересни 

заедници 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
Пошт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-601-128 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


