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39. 
Врз основа на член 1 од Законот за мерките што 

можат да се преземат заради спречување и отстра-
нување на нарушувањето во тековите на општестве-
ната репродукција на Република Македонија (,,Служ-
бен весник на Република Македонија“ број 55/91) и 
член 45 од Законот за Владата на Република Маке-
донија („Службен весник на Република Македонија' ' 
број 45/90), Владата на Република Македонија донесе 

У Р Е Д Б А 

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ДАНОК НА ПРОМЕТ 
НА ПРОДАЖБАТА НА ТУТУНСКИТЕ П Р Е Р А Б О Т И ! 

Член 1 
Не се пресметува и не се плаќа данок на промет 

на тутунските преработки од Република Македонија 
продадени во Република Словенија, Република Хрват-
ска, Република Босна и Херцеговина, Република Ср-
бија и Република Црна Гора. 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на Република Македон и 
ја“, а ќе се применува од 1. I 1992 година. 

Број 23-155/1 
15. јануари 1992 година 

С к о п ј е 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

40. 
Врз основа на член 45 од Законот за Владата на 

Република Македонија („Службен весник па СРМ“ бр. 
38/90), Владата на Република Македонија донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА СТАРЕШИНИТЕ НА ЈНА, 
ВОЕНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА 
НА СЛУЖБА ВО ЈНА ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Република Македонија ги п р и ф а ќ а сите стареши-
ни на ЈНА, воените службеници и граѓанските лица 
на служба во ЈНА, кои ја напуштаат Армијата и се 
враќаат во Република Македонија, и се вклучуваат во 
нејзиниот систем на одбрана. 

Член 2 

Прифаќањето на старешините на ЈНА, воените 
службеници и граѓанските лица на служба во ЈНА; 
подразбира нивно вработување, пензиско и инвалид-
ско осигурување, здравствена заштита и решавање на 
станбеното прашање, доколку го немаат решено во 
Република Македонија. 

Член 3 

Старешините на ЈНА, воените службеници и гра-
ѓанските лица на служба во Ј Н А што ја напуштаат 
армијата се пријавуваат во Министерството за на-
родна одбрана. 

Член 4 

Се задолжуваат Министерството за народна од-
брана, Министерството за финансии, Министерството 
за труд и социјална политика, Министерството за 
здравство и Министерството за урбанизам, градеж-
ништво, сообраќај и екологија да ја реализираат оваа 
одлука. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во / „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-241/1 
21 јануари 1992 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

41 
Врз основа на член 46, став 3 од Законот за Вла-

дата на Република Македонија („Службен весник на 
СРМ“ бр. 38/90), а во согласност со претседателот на 
Републиката, Владата на Република Македонија, до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА СИТЕ ДИПЛОМАТСКО 
КОНЗУЛАРНИ И КУЛТУРНИ ПРЕТСТАВНИЦИ ОД 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНИОТ СЕК-

РЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 
И СТРАНСТВО 

1. Се отповикуваат сите дипломатско-конзуларни 
и културни претставници од Република Македонија 
во Сојузниот секретаријат за надворешни работи и 
странство. 

2. Лицата од точката 1 на оваа одлука треба 
да се пријават во Владата на Република Македонија 
до 31. I. 1992 година, за регулирање на правата од 
работен однос, согласно прописите на Република Ма-
кедонија. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

Бр. 23-243/1 
21 јануари 1992 година 

Скопје 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 
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42. 
Врз основа на член 36 од Законот за здравствена 

заштита на животните („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ б,р. 30/77, 39/77, 41/73, 28/87, 51/88, 
20/90 и 28/91), Владата на Република Македонија до-
несе 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ МЕРКА ЗАБРАНА НА ДВИЖЕ-
Њ Е НА ЗАБОЛЕНИТЕ О В Ц И И КОЗИ НА ТЕРИ-

ТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 

Заради спречување на ширење на заразната бо-
лест бруцелоза се забранува движење (пеш или со 
превозно средство) на овци и кози на територијата 
на Република Македонија од други републики и ав-
тономни покраини или од една во друга општина го 
Република Македонија. 4 

По исклучок од став д на овој член може да сс 
движат овци и кози од зимско на летно или од лет-
но на зимско напасување од една во друга општина 
или од еден во друг атар на истата општина на те-
р/иториј,ата на Република Македонија под услов ов-
ците и козите да бидат 1000/о испитани на заразн,ата 
болест бруцелоза, што се докажува со уверението за 
здравствената состојба. 

Член 2 

Додека трае забраната пратките ма овци и кози 
од други општини што ќе се затекнат на територи-
јата на ^ м а т и ч н а т а општина или пратките на озци 
и кози кои одат од зимско на летно или од летно 
на зимско напасување кои немаат уверение за здрав-
ствената состојба, веднаш ќ е се испратат на-. 

— убивање (еутаназија) и нештетно отстранува-
ње, ако при серолошкото испитување на овците и ко-
зите се утврди позитивна реакција на бруцелоза; 

— колење ако се серолошки негативни. 
Трошоците за спроведување н,а мерките од стап 

1 на овој член ги сноси држателот односно сопстве-
никот на животните. 

За убиените или закланите животни држателот 
односно сопственикот на животните нема право на 
надоместок, освен за остварената кланичка вредност 
за закланите животни; 

Член 3 

Забраната од член 1 на оваа одлука ќ е се при-
менува 2 години од денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука. 

Член 4 

Сопствениците односно држателите на здрави ов-
ци и кози, чии стада до денот на влегувањето во си-
ла на оваа одлука ќ е се затекнат на територијата на 
нематичната општина се должни овците и козите да 
ги пренесат (преселат) во матичната општина во рок 
од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, а сопствениците чии стада се на зимско на-
пасување ДО 31. V 1992 година. 

Член 5 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Република Македо-
нија“. 

Бр. 23-3088/1 
14 јануари 1992 година 

С к о п ј е 

Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

43. 
Врз основа на член 70 став з од Законот за здрав-

ствената заштита на животните („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 30/77, 39/77, 41/78, 28/5/, 
51/88, 20/90 и 28/91), Владата на Република Македо-
нија донесе 

П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО 

1991 ГОДИНА 

Член 1 
Во Програмата за користење на средства за 

здравствена заштита на животните во 1991 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
47/91) во дел т став 1 бројот „20.554.500" се заме-
нува со бројот „24.330.702". 

После точка 4 се додава нова точка 4-а која гла-
си: „Опремување и оспособување на републичката 
ветеринарна инспекција за теренска работа 3.776.202 
динари“. 

Член 2 
По дел V се додава нов дел У-а ко ј гласи: 

„Средствата од дел I точка 4-а ќ е се користат за : 
— набавка н а превозни средства — патнички во-

зила за потребите на подрачната ветеринарна ин-
спекција — 3.500.000 динари; 

— набавка на друга опрема за работа на ве-
теринарната инспекција — 276.202 динари“. 

Член 3 
Оваа програма влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

Бр. 23-3087/1 
14. јануари 1992 година 

С к о п ј е 
Претседател на Владата, 
д-р Никола Кљусев, с. р. 

44. 
Врз основа на член 37 став 2 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 38/91), Министерството за 
здравство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМА-
Ц И Ј А И ЗА Н А Ч И Н О Т НА Н Е Ј З И Н О Т О ИЗДАВА-

Њ Е , ВОДЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува образецот на 

здравствената легитимација на осигурениците во 
здравственото осигурување, како и начинот на неј-
зиното издавање, водење и користење. 

Член 2 
Здравствената легитимација содржи 48 страници 

во големина од. 15x21 сантиметар. 
Првата и четириесет и осмата страница се из-

работени од тврд пластифициран материјал во зе-
лева боја, а внатрешната страница на бела харти-
ја со црна боја. 

Н а првата надворешна страница на горниот дел 
стои текстот: „Република Македонија“, под него 
„Министерство за здравство“, под него „Фонд за 
здравствено осигурување“, а под него со големи бук-
ви текстот „Здравствена легитимација“. 

Н а втората страница стои текстот: „Важи само 
со карта за здравствено осигурување и со лична 
карта, ученичка книшка или индекс“, а под него во 
рамка стои „Пропишано со Правилникот за образе-
цот на здравствената легитимација и за начинот на 
нејзиното издавање, водење и користење („Службен 
весник на Република Македонија“, бр. 3/92). 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
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На третата страница стои текстот: „Здравствена 
легитимација, бро ј и матичен броЈ ' , под него во 
рамка стои.- „Податоци за носителот на здравствена-
та легитимација: презиме, име на родителот, име, 
дата на раѓање, место на раѓање, сродство со оси-
гуреникот и податоци за осигуреникот: презиме, име, 
основ за осигурување и матичен број на осигурени-
кот“, а под него лево дата и место, десно „Фонд за 
здравствено осигурување“ и потпис на овластеното 
лице, а на средината место за печат. Долу в-о рам 
ка стои: „Напомена: Оваа здравствена легитимаци-
ја може да ја користи само лицето на чие име гла-
си. Податоците во неа се доверливи“. 

Здравствената легитимација ги содржи сите ме-
дицински податоци и појави за здравјето на носи-
телот. Таа служи за врска меѓу лекарите кои го сле-
дат здравјето на нејзиниот носител, го прегледувале 
и преземале медицински мерки. 

При секоја посета покажете му ја на лекарот 
да се запознае со нејзината содржина к да ги за-
пише неговите наоди и мислења и предложеното ле-
кување. 

Внимавајте да не ј'а загубите. 
Ако ја најдете оваа легитимација молиме да му-

ја вратите на носителот“. 
На четвртата страница стои текстот: ,,Адреса 

на живеење со улица, број, населено место, општи-
на, Република (држава)". 

На петтата и шестата страница стои текстот: 
„Податоци за вработувањето односно основот на оси-
гурување со место за назив и место, регистарски 
б,рој, ш и ф р а на дејноста и место за потпис на св-
ласгеното лице и печат“. 

На седмата страница стои текстот: „Податоци 
за инкомпатибилноста кон лекови, контрастни сред-
ства, вакцини и слично“ со место за запишување на 
тие податоци, а долу во рамка стои „Крвната група 
и РН фактор“, а под неа стои „Изјава за земање на 
делови од телото заради пресадување:" со место за 
впишување на изјавата и потпис на овластеното 
лице. 

На осмата и деветтата страница стои текстот. 
„Систематски прегледи“ со место за впишување на 
поребните податоци од прегледите. 

Н а десетката страница стои текстот: „Флуоро-
графско снимање“ со место, во“ рамка, за впишување 
на датата, наодот и потпис на овластеното лице, 
а под него текстот „Папаниколау тест“ со место, во 
рамка, за впишување на дата, наод и потпис на ов-
ластеното лице. 

На единаесеттата страница стои текстот: „Фалш-
лијарна анамнеза, карактеристични заболувања на 
членови на семејството кои можат да имаат влија-
ние врз здравјето на носителот на оваа легитимаци-
ја“, со место за запишување на тие пода гоци. 

На дванаесеттата страница стои текстот: „Ка-
лендар за имунизација“ со податоците за возраста, 
болеста против која се врши имунизација и вакци-
нирањето и ревакцинирањето, а на т р и н а е с е т т а 
страница стои текстот: „Картон за имунизација“ со 
место за запишување на податоците за вакцинира-
њето. 

На четиринаесетата до триесет и петтата стра-
ница на секои две отворени страници стои текстот. 
„Евиденција на лекарски прегледи, заболувањата и 
лекувањето“ со колони за запишување на дата на 
посетата к а ј лекар, анамнеза, статус и наод, дијаг-
ноза, терапија и потпис на лекарот. 

На триесет и шестата страница стои текстот-. 
„Незадолжителни вакцинации за патување во стран-
ство“ со колони за запишување на дата, вид, серија 
и потпис на овластено лице, а под него „прележани 
детски болести“ со колони за запишување на дата 
и болест. 

Н а триесет и седмата страница стои текстот: 
„Период пред раѓањето (бременост)" со место за 
запишување на податоците за време на бременоста и 
породувањето, а под него „податоци за раѓањето“ 
со место за запишување на тие податоци. 

Н а триесет и осмата страница стои текстот: 
„Период по раѓањето (за детето)", под него во за-
града „(за ма јката на стр. 14 до 35)'', а под него 
местото во рамка за впишување на податоците на 
кра јот на првата седмица и во текот на првиот ме-
сец. 

Н а триесет и деветтата страница стои текстот: 
„Прегледи, наоди и мерки по првиот месец до С 
месеци“, со место за впишување на тие податоци и 
напомена-. „По издавањето на здравствената легити-
мација на детето сите податоци за детето но ра-
ѓањето — се пренесуваат во неговата здравствена 
легитимација“. 

Н а четцриесеттата страница стои текстот. „Оцен-
ка за спреченост за работа“ со ме.сто за впишување 
на здравствената организација, датата, времето па 
с п р е ч е н о с т и ПОТПИСОТ на лек,арот. 

На четириесет и првата страница стои текстот: 
„Состојба на забите“ со место за впишување на со-
сојбата, а под него „Вградени забни помагала“ со 
место за впишување. 

Н а четириесет и втората страница стои текстот: 
„Лекување во стационарни здравствени организации“ 
со место за впишување на организацијата, времето 
на лекување, потпис на овластеното лице и печат. 

Н а четириесет и третата страница' стои текстот: 
„Издадени ортопедски помагала, протези, справи и 
сл." со место за впишување на бројот на налогот и 
датата, видот на помаганото и потпис и печат. 

Н а четириесет и четвртата страница стои текс-
тот: „Радиолошки прегледи“ со место “за впишување 
на датата на прегледот, испитуваната регија, бројот 
на клишеата, докторот к о ј го упатува и потпис на 
овластеното лице. 

Н а четириесет и петтата страница стои текстот: 
„Лекување со крв, крвни деривати и алоимунизаци-
ја со место за впишување на податоците, под несе 
текстот: „Радиолошки лекувања — зрачења“ со мес-
то за впишување на податоците, а под него текстот: 
„Употреба на серуми ' и гамаглобулини" со место за 
впишување на податоците. 

Н а четириесет и шестата страница стои текстот: 
„Посебни лекарски согледувања, а под него во рам 
ка „Контраинд,икации:" со место за впишување на 
податоците, под него во рамка „Алергии:" со место 
за впишување на податоците, под него во рамка 
„Долготрајно лекување од.-" ао место за впишување 
на податоци, под него во рамка „Хронични болес-
ти : " со место за впишување на податоци и (друхи 
забелешки) со место за впишување на податоци. 

Н а четириесет и седмата страница стои текс-
тот : „Права н а осигуреникот од здравственото оси-
гурување“ во к о ј се наведени правата од член 11 
од Законот за здравствената заштита („Службен вес-
ник на Република Македонија“, бр. 38/91), а под 
него во рамка стои текстот: „За сите објаснувања 
јавете се во подрачната служба н а Фондот за здрав-
ствено осигурување, телефон 

Член 3 
Здравствената легитимација ја издава Фон,дот за 

здравствено осигурување во Подрачна служба во 
местото н а живеење односно местото на работа на 
осигуреникот, врз основа на пријавата за осигурува-
ње на осигуреникот и евиденциите на Фондот за 
здравствено осигурување. ^^ 

Здравствената легитимација за член на потесно, 
то семејство на осигуреникот се издава врз основа 
на извод од матичната книга на родените, односно 
на венчаните, а за децата над 18 години се приложу-
ва потврда за редовно школување. 

Член 4 
За издадените здравствени легитимации сс води 

евиденција на список на ко ј се запишуваат подато-
ците од третата, четвртата и петтата страница на 
здравствената легитимација. 

Бројот на здравствената легитимација за члено-
вите на семејството е ист со бројот на здравстве-
ната легитимација на осигуреникот, со додавање на 
подброј. 
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Член 5 
Здравствената организација во која осигуреното 

лице користи здравствена заштита го проверува иден-
титетот на осигуреното лице и да му побара доказ 
дека е здравствено осигурано (карта за здравствено 
осигурување). 

Член 6 
Здравствената организација која укажува конкрет-

на здравствена услуга на соодветната страница на 
здравствената легитимација ги внесува сите потреб-
ни податоци за осигуреникот, односнот за корисни-
кот видот на здравствената услуга, статусот и нао-

. дот, дијагнозата и лекувањето на корисникот на ус-
лугата. 

Член 7 
Здравствената легитимација важи, односно осигу-

реникот и осигурените лица можат да користат здра-
вствени услуги на товар на средствата на Фондот за 
здравствено осигурување само со приложена карти за 
здравствено осигурување 

Член 8 
Според видот на здравственото осигурување Фон-

дот за здравствено осигурување на осигуреникот, по 
проверката дали платил придонес за здравствено оси-
гурување за месецот што му претходи на месецот во 
кој се остварува правото или со задоцнување ед нај-
малку 60 дена од стасаноста на придонесот за пла-
ќање, му издава: 

1) карта за здравствено осигурување (зелена кар-
та на осигурување), врз основа на која може да ко-
ристи права од основната здравствена заштита до 
утврдениот обем на здравствената заштита и од до-
полнителното задолжително осигурување; 

2) карта за здравствено осигурување со учество 
на корисникот (жолта карта на осигурување), врз ос-
нова на ко ја може да користи здравствени услуги 
над утврдениот обем. 

Член 9 
Картата за здравствено осигурување го содржи 

следниот текст: „Република Македонија, Фонд за 
здравствено осигурување, Карта за здравствено оси-
гурување. Со оваа карта Фондот гарантира плаќање 
на здравствената услуга“ и се наведува: видот на 
услугата, осигуреникот, број на здравствена леги-
тимација и месец за к о ј важи. 

Член 10 
Картата за здравствено осигурување се издава за 

секој месец во определен број примероци за лекар-
ски прегледи,ч болничко лекување, лабораториски ус-
луги, снимања лекови и забоздравствени услуги. 

Бројот на картите за здравствено осигурување за 
одделни видови услуги се утврдува со општиот акт 
со ко ј се утврдува обемот на здравствените услуги 
кои паѓаат на товар на средствата на фондот за здрав-
вствено осигурување. 

Член 11 
Здравствената организација за секоја укажана 

здравствена услуга која претставува заокружена це-
лина и која паѓа на товар на средствата на Фондот 
за здравствено осигурување, од осигуреникот или од 
членот на неговото семејство зема еден примерок 
од соодветната карта на осигурување, а потоа ја 
приложува кон фактурата за укажаната здравствено 
услуга. 

Фактурата за укажани здравствени услуги, одно 
сно делот од износот на фактурата, за кои не е при-
ложена соодветна карта на осигурување, н е . може 
да се исплатува на товар на средствата на Фондот 
за здравствено осигурување. 

Член 12 
Ако здравствената услуга е од таков вид кој ба-

ра третман повеќе денови и интервенции (инекции, 
инфузми и сл.) сите тие интервенции се составен дел 

на првата, основната здравствена услуга, а на оси 
гуреникот му се зема една карта за здравствено оси-
гурување. 

Член 13 
Здравствените услуги, лековите и другите по-

трошни медицински материјали кои се дазаат во 
текот на л е к у в а њ е т о во стационарна здравствена ор-
ганизација, во смисла на овој1 правилник, претставува-
ат една здравствена услуга, а на осигуреникот му се 
зема една карта за здравствено осигурување. 

Член 14 
При користењето на лекови на рецепт, за леко-

ви кои според Листата на лекови паѓаат на товар на 
средствата на Фондот за здравствено осигурување, од 
картата за здравствено осигурување на осигуреникот 
му се зема една налепница која се лепи на рецеп-
тот ш т о го издал лекарот. 

Кога се работи за хронични заболувања, лека-
рот што ги издава рецептот за лекот ко ј паѓа на то-
вар на средствата на Фондот за здравствено осигу-
рување, препишува доза за најмалку 15 дена, а ап-
теката може да му земе само една налепница за ле-
кови. 

Член 15 
Постојните здравствени легитимации Фондот за 

здравствено осигурување ќ е ги замени најдоцна до 
30. VI 1992 година. 

Член 16 
Картите за здравствено осигурување утврдени со 

овој правилник ќ е почнат да се применуваат од 1. 
11 1992 година. 

Член 17 
Граѓаните на Република Македонија кои не под-

лежат на здравствено осигурување според членовите 
12 до 16 од Законот за здравствената заштита, ко-
ристат здравствена заштита според член 17 од тој 
Закон, во утврден обем. врз основа на потврда за 
користење на здравствена заштита што ја издава Фон-
дот за здравствено осигурување. 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во ,.Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 10-2005 
30 декември 1991 година 

С к о п ј е 
Министер за здравство, 

д-р Перко Колевски, с. р. 

45. 
Врз основа на член 59 точка 4 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 38/91) Министерството за 
здравство донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА 
И ОБВРСКИТЕ ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се уредува начинот 
на остварувањето на правата и обврските од здрав-
ственото осигурување утврдени со Законот за здрав-
ствената заштита. 

Член 2 
При користење на правата од здравственото оси-

гурување, осигуреникот својството на осигуреник го 
докажува со здравствена легитимација. 

Здравствената легитимација може да се користи 
само со лична карта, односно ученичка книшка или 
индекс, со кој се докажува идентитетот на осигуре-
никот и со карта за здравствено осигурување со која 
се докажува траењето на здравственото осигурување. 
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Картата за здравствено осигурување ја издава 
Фондот за здравствено осигурување на осигуреникот 
кој го платил придонесот за здравствено осигурува-
ње за месецот што му претходи на месецот во ко ј 
се остварува правото или со задоцнување од нај-
многу 60 дена од стасаноста на придонесот за пла-
ќање. 

Картата за здравствено осигурување важи за ме-
- сеците кои во неа се назначени. 

По исклучок од ставот 1 на овој член децата до 
два месеца возраст здравствена заштита можат да 
користат и врз основа на здравствена легитимација 
на еден од родителите. 

На осигуреникот може да му се обезбеди здрав-
ствена заштита и без здравствена легитимација и 
без карта за здравствено осигурување ако е итен 
случај. 

II. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИМАРНАТА И СПЕЦИЈА-
ЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 3 
Осигуреникот избира лекар и здравствена орга-

низација во примарната здравствена заштита, по 
правило, во местото на живеење, за време од една 
година. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, осигуре-
никот може да избере лекар и здравствена орга-
низација во друго место на територијата на Ре-
публиката. 

Член 4 
Избраниот лекар може да се промени и пред 

истекот на рокот од член 3 на овој правилник, по-
ради: 

— престанок на работниот однос на избраниот 
лекар,-

— промена на местото на живеење на осигуре-
никот; 

— ако не е задоволен од укажувањето на здрав 
стоените услуги- и 

— други оправдани причини. 
Ако избраниот лекар е отсутен, осигуреникот 

има право да бара здравствена заштита од друг ле-
кар во здравствената организација. 

Член 5 
Изборот односно промената на лекар и на здрав-

ствена организација се запишува во здравствената 
легитимација. 

Член 6 
При остварување на примарната здравствена за-

штита избраниот лекар зависно од потребата врши 
преглед, потребна медицинска интервенција., дава 
потребен совет, препишува лек или осигуреникот го 
упатува на.-

— лабораториско, радиолошко и друго испиту-
вање; 

— специјалистичко-консултативен преглед ка ј ле-
кар специјалист; 

— болничко лекување во болничка здравствена 
организација со болнички упат; 

— лекарска комисија за оценка на привремената 
спреченост за работа или за оценка на работната 
способност според прописите за пензиското и инва-
лидското осигурување. 

Избраниот лекар врши контролни прегледи и го 
следи здравјето на осигуреникот 

Член 7 
Специјалистичко-консултативната здравствена за-

штита се користи, по правило, врз основа на упат 
од избраниот лекар, само како стручно-насочувачки 
упат. 

Осигуреникот врши избор на лекар и здравстве-
на организација во специјалистичко-консултативната 
здравствена заштита на територијата на Република-
та, во рамките на специјлноста за која е упатен. 

Ако осигуреникот не добил упат од избраниот 
лекар, специјалистичко-консултативна здравствена за-
штита може да користи, во рамките на утврдениот 
обем на права од здравствено осигурување, и без 
упат. 

Субспецијалистичка здравствена заштита може да 
се користи само со упат на лекар специјалист. 

Член 8 

Осигуреникот наодите од извршениот специјалис-
тички преглед и другите испитувања ги доставува/ 
на увид на избраниот лекар, заради натамошно ле-
кување и следење. 

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

. Член 9 

Кога поради природата ца заболувањето не е 
хможно со успех да се спроведе амбулантно и до-
машно лекување, избраниот лекар со упат го упа-
тува осигуреникот на болничко лекување во соодвет-
на здравствена организација во Републиката. 

На болничко лекување може да биде примен 
осигуреник и без упат ако е итен случај. 

Член 10 

Осигуреникот ко ј е упатен на болничко лекува-
ње во здравствената организација се јавува во рокот 
што ќ е го определи лекарот. 

Член 11 

Болничката здравствена организација во која е 
упатен осигуреникот на лекување при приемот утвр-
дува дали постои медицинска индикација за болнич-
ко лекување. 

Ако постои медицинска индикација за болничко 
лекување, болничката здравствена организација на 
осигуреникот му обезбедува сместување и лекување. 

- Ако болничката здравствена организација утврди 
дека болничкото лекување не е неопходно, должна 
е за тоа да го извести осигуреникот и избраниот 
лекар со образложен предлог и мислење за поната-
мошно лекување. 

Член 12 
Ако осигуреникот се наоѓа во болничка здрав-

ствена организација, а се оцени дека треба да се 
лекува во друга соодветна болничка здравствена ор-
ганизација, се упатува со интерболнички упат од-
носно интерклинички упат. 

Член 13 

Болничката здравствена организација по заврше-
ното лекување при отпуштањето на осигуреникот му 
дава отпусна листа и совет, а на избраниот лекар 
упатство за натамошно лекување. 

Член 14 

Кога се исцрпени можностите за лекување во 
здравствените организации во Републиката, конзи-
лиум од лекари на соодветната клиника при Меди-
цинскиот ф.акултет во Скопје дава конзилијарно 
мислење за упатување на осигуреникот на специја-
листичко-консултативен преглед или болничко леку-
вање во здравствена организација надвор од Репуб-
ликата во земјата каде постои можност за успешо 
лекување на тоа заболување. 

Конзилиумот од ставот 1 на овој член дава мис-
лење з а : 

— дали се исцрпени сите можности за лекување 
во Републиката, дали постојат можности за успешно 
лекување во друга здравствена организација во зем-
јата и во која здравствена организација со успех се 
лекува тоа заболување; 

— дали на осигуреникот му е потребен придруж-
ник или стручен придружник за време на патува-
ње; и 
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— видот на превозното средство според карак-
терот на заболувањето односно возраста на осигу^ 
реникот. 

Врз основа на поднесеното барање од осигурени-
кот и конзилијарното мислење од ставот 1 на овој 
член, Фондот за здравствено осигурување донесува 
решение за упатување на осигуреникот на лекување 
надвор од Републиката во земјата. 

IV. ОСТВАРУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКАТА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА 

Член 15 
Осигуреникот остварува право на медицинска ре-

хабилитација со упат од избраниот лекар, по пред-
лог на лекар специјалист од соодветна специјалност, 
по правило во здравствената организација во место-
то на живеење. . 

Ако во здравствената организација во местото 
на живеење нема организирана дејност на медицин-
ска рехабилитација осигуреникот се упатува во здрав-
ствена организација која врши медицинска рехаби-
литација. 

Член 16 
Осигуреникот остварува право на специјализира-

на медицинска рехабилитација, како продолжено 
болничко лекување, во случај на акутно заболување 
односно здобиени повреди или кога заради влошу-
вање на хронична болест се наоѓа на болничко ле-
кување, а е започната рехабилитација и понатаму 
постојат функционални пречки за чие о с т а н у в а њ е е 
неопходно да се продолжи лекувањето и рехабили-
тацијата во стационарна здравствена организација за 
специјализирана рехабилитација, ако во з д р а в с т в е -
ната оргнизација во коза се лекува тоа не е можно. 

Решение за упатување во здравствена организа-
ција за специјализирана рехабилитација донесува 
Фондот за здравствено осигурување врз основа на 
конзилијарно мислење (медицински заклучок) на 
здравствената организација во која осигуреникот се 
наоѓа на болничко лекување. 

V. ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ 

Член 17 
Итна медицинска помош му се обезбедува на 

осигуреникот во најблиската здравствена организа-
ција. 

Ит^на медицинска помош се обезбедува и кога 
осигуреникот не е во можност да го докаже свој-
ството на осигуреникот. 

Својството на осигуреникот се докажува по пре-
станување на итноста. 

Член 18 
. Во случај на потреба од лекување во друга 

здравствена организација, организацијата која укажаа 
ла итна медицинска помош, организира превоз и ме-
дицинска нега на осигуреникот во здравствената ор-
ганизација во која го упатува осигуреникот. 

Итна медицинска помош се обезбедува и надвор 
од просториите на здравствената организација. 

Член 19 
Во случај на неоправдан повик за укажување ит-

на медицинска помош, осигуреникот ги сноси тро-
шоците на прегледот и превозот со санитетско во-
зило. 

Оправданоста на повикот ја цени лекарот од 
итна медицинска помош, а по приговор цени коми-
сијата на здравствената организација. 

VI. ДОМАШНО ЛЕКУВАЊЕ 

Член 20 
Осигуреникот остварува право на домашно леку-

вање ако е тешко болен од акутна или хронична 
болест, рековалесцентен и неподвижен болен и кога 
природата на болеста не бара болничко лекување, 

а домашните, станбените и други услови го овозмо-
жуваат домашното лекување. 

Потребата за домашно лекување ја цени избра-
ниот лекар. 

Член 21 
Домашно лекување спроведува здравствен дом. 

или друга соодветна специјализирана здравствена ор-
ганизација. 

VII. ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАБОЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

Член 22 
Одредбите на овој правилник кои се однесуваат 

за остварување на примарната, специјалистичко-кон-
султативната и болничката здравствена заштита, со-
одветно се применуваат и при остварување на забо-
здравствена заштита. 

Осигуреникот остварува право на забно-технички 
и забно-пдотетски помагала според актот со кој се 
утврдуваат забно-техничките и забно-протетските 
средства, стандардите на материјали од кои тие се 
изработуваат, роковите и траењето на тие средства 
со претходно заверена потврда од страна на Фондот 
за здравствено осигурување. 

Потребата од забно-техничките и забно протет-
ски помагала ја утврдува избраниот стоматолог. 

Член 23 
Во случат кога осигуреникот бара забно-технич-

кото и забно-протетското средство да се изработи од 
над стан д арден материјал, Фондот за здравствено оси-
гурување ги поднесува трошоците до висина на це-
ната на стандардниот материјал, а разликата во це-
ната на материјалот ја плаќа осигуреникот. 

VIII. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОТЕЗИ, ОРТОПЕДСКИ 
И ДРУГИ ПОМАГАЛА, П О М О Ш Н И И САНИТЕТСКИ 

СПРАВИ 

Член 24 
Осигуреникот остварува право на протези, орто-

педски и други помагала, помошни и санитетски 
справи под услови и на начин според актот со ко | 
се утврдуваат протезите, ортопедските и други по-
магала, помошни и санитетски средства, стандард за 
материјалите од кој се изработуваат, рокот и трае-
њето на тие средства, со предходно заверена потвр-
да од страна на Фондот за здравствено осигурување. 

Потребата за протези, ортопедски и други пома 
гала, помошни и санитетски справи ја утврдува лекар 
специјалист од соодветната специјалност. 

Член 25 
Одредбата од член 23 на овој правилник, соод-

ветно се применува и за остварување на протези, 
ортопедски и други помагала, помошни и санитет-
ски справи. 

IX. КОРИСТЕЊЕ НА ЛЕКОВИ 

Член 26 
Право на лекови осигуреникот остварува врз ос-

нова на рецепт за препишување на лек, на образец 
кој е составен дел на овој правилник. 

Осигуреникот го остварува правото на лекови на 
товар на средствата на Фондот за здравствено оси-
гурување според општиот акт со ко ј се утврдува 
листата на лекови, а врз основа на рецепт издаден 
од избраниот лекар во примарната здравствена за^ 
штита. 

Член 27 
Ако аптеката не располага со пропишаниот лек, 

овластениот здравствен работник во аптеката,4 го из-
вестува осигуреникот за можноста за набавка во дру-
га аптека или му понуди соодветен лек од ист состав 
кој под друго име се наоѓа во промет. 

Член 28 
Ако осигуреникот има потреба од употреба на 

лек од странско производство кој не се произведува 
во земјата, не може да биде заменет со соодветен 
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лек од домашно производство, а организацијата што 
врши организирано снабдување со лекови поради 
малото количество или други причини не го наба-
вува, лекот може да се набави од странство, ако 
конзилиумот на соодветната клиника оцени дека ле-
кот е неопходен за лекување. 

Трошоците за набавка на лекот од ставот 1 на 
овој член, врз основа на сметка или друг доказ дека 
лекот е набавен во странство, паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување, во динарска иро-
тивредност. 

Член 29 
Избраниот лекар секој препишан лек на осигу-

реникот го запишува во здравствениот картон и во 
здравствената легитимација а ја запишува и датата, 
на препишувањето на лекарот и количината на из-
дадениот лек. 

V Ј Ш ^ УГВРДУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНА СПРЕЧЕНОСТ 
С - " ЗА РАБОТА 

Член 30 
Оценка за привремената спреченост за работа 

на осигуреникот врши избраниот лекар во здрав-
ствената организација која спроведува примарна 
здравствена заштита. 

Член 31 
Ако почетокот на привремената спреченост за ра-

бота ја утврдил друг лекар, а не избраниот лекар, 
осигуреникот веднаш се јавува ка ј избраниот лекар, 
а најдоцна во рок од 3 дена од почетокот на привре-
мената спреченост за работа и ја доставува цело-
купната медицинска документација. 

Член 32 
Избраниот лекар задолжително го запишува да-

тумот на почетокот и крајот на спреченоста за ра-
бота во здравствениот картон и здравствената легити-
мација на осигуреникот; 

Член 33 
Избраниот лекар врши оценка на привремената 

спреченост за работа до 15 дена а над 15 до 60 и 
над 60 дена оценка за привремената спреченост за 
работа врши лекарската комисија во здравствената! 
организација во примарната здравствена заштита, 
ка ј која осигуреникот остварува здравствена заштита. 

Осигуреникот кој се наоѓа на болничко лекува-
ње, избраниот лекар го упатува на лекарска коми-
сија по завршувањето на болничкото лекување, ако 
вкупната спреченост за работа траела подолго од 
15 дена. 

Член 34 
Ако избраниот лекар, односно лекарската коми-

сија при оценувањето на спреченоста за работа утвр-
ди дека спреченоста за работа е предизвикана од 
заболување за кое нема можност за лекување, од-
носно изменетата здравствена состојба на осигуре-
никот е трајна, осигуреникот веднаш да го упатува 
до надлежниот орган за оценување на работната спо-
собност според прописите за пензиското и инвалид-
ското осигурување. 

Член 35 
Против оценката на избраниот лекар осигурени-

кот има право на приговор до лекарската комисија 
од член 33 на овој правилник, а против оценката ,на 
лекарската комисија, осигуреникот има право на при-
говор до второстепената лекарска комисија од член 
24 став 2 од Законот за здравствената заштита. 

Приговор против оценката за привремена спре-
ченост за работата на избран лекар и на лекарската 
комисија од член 33 на овој правилник, може да 
поднесе и организацијата, органот односно работо-
давателот ка ј кој осигуреникот е вработен. 

XI. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВА НА П А Р И Ч Н И 
НАДОМЕСТОЦИ 

1. Надоместок на личен доход. 

Член 36 
На државјани на СФРЈ кои се во работен однос 

ка ј странски работодавачи или во служба на меѓу-
народни мисии и организации, странски конзуларни 
претставништва или во лична служба на странски 
државјани на територијата на Републиката, за време 
на привремената спреченост за работа им припаѓа 
надоместок на личниот доход додека се наоѓаат на 
територијата на Република Македонија. 

Член 37 
На осигурениците ка ј кои привремената спрече-

ност за работа настапила додека се наоѓаат на непла-
тено отсуство, им припаѓа надоместок на личен до-
ход само по истекот на неплатеното отсуство ако во 
тоа време сеуште постои спреченост за работа. 

Член 38 
Контролата на користењето на боледувањето ја 

врши подрачната служба на! Фондот за здравствено 
осигурување. 

Фондот за здравствено осигурување врши кон-
трола на користењето на боледувањето за времето 
за кое надоместокот на личниот доход се обезбе-
дува на товар на средствата на Фондот. 

Член 39 
Ако овластеното лице во вршењето на контро-

лата утврди постоење на фактите од членот 27 од 
Законот за здравствената заштита издава наредба за 
запирање на исплатата на надоместокот на личен 
доход. 

Наредбата од ставот 1 на овој член овластеното 
лице ја издава ,писмено и се врачува на осигуре-
никот. 

Член 40 
Пресметката и исплатата на надоместокот на ли-

чен доход се врши врз основа на : 
— извештај за привремена спреченост за работа 

издаден од избраниот лекар (образец НЛД) кој е 
составен дел на овој правилник; 

— потврда за висината на остварениот личен до-
ход кој служи за утврдување на основица за пресме-
тување на надоместокот на личен доход и потврда, 
за процентот на зголемување на личниот доход во 
работната организација. 

2. Патни и дневни трошоци 

Член 41 
Надоместок на патни и дневни трошоци на оси-

гуреникот за остварување на здравствена заштита на-
двор од Републиката исплатува фондот преку под-
рачната служба, врз основа на потврдата за патува-
ње заверена од страна на одговорниот здравствен 
работник во здравствената организација која обез-
бедила здравствена заштита, на начин и во висина 
утврдена со акт на Министерството за здравство. 

Член 42 
Осигурениците бубрежно заболени кои се трети-

раат со хронична дијализа, истата ја остваруваат по 
правило во местото на живеење, ако за тоа постојат 
услови, или во најблиската здравствена организација 
каде што се вр?ни дијализа. 

Ако дијализата се врши во здравствена органи-
зација надвор од местото на живеење на осигурени-
кот, по правило се обезбедува организиран превоз 
со возило на здравствената организација. 

Ако во здравствената организација не постојат 
услови за организиран превоз, на осигуреникот му 
се признаваат трошоците за превоз според прило-
жена возна карта. 
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Член 43 

По исклучок, на осигурениците им припаѓа на-
домест на патните трошоци во случај на вршење 
на вежби за видот, слухот и говорот кои се извршу-
ваат надвор од местото на живеење, а се спрове-
дуваат амбулантски. 

Во случајот од став 1 на овој член, на осигуре-
никот му се признаваат трошоците за превоз според 
приложена возна карта. 

XII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 44 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „СлЈокбен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 10-2004 
30 декември 1991 година Министер за здравство, 

Скопје д-р Перко Колевски, с. р . 
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Образец Н . Л . Д . 
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46. 
Врз основа на член 44 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 38/91), Министерството за здравство, 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА УПАТУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИЦИТЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

Ј. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат условите под 

кои осигуреникот се упатува на лекување во стран-
ство, начинот на упатување на лекување во стран-
ство и трошоците за лекување во странство. 

Член 2 
Како лекување во странство, во смисла на овој 

правилник, се смета медицинско испитување, амбу-
лантно-поликлиничко лекување, болничко лекување, 
продолжување на лекувањето и контролен преглед 
во здравствена установа во странство. 

II. УСЛОВИ И Н А Ч И Н НА УПАТУВАЊЕ НА ОСИ-
ГУРЕНИЦИТЕ НА ЛЕКУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 

Член 3 
Постапката за упатување на лекување во стран-

ство се поведува по барање на осигуреникот. 
За малолетните лица и лицата лишени од делов-

на способност, барањето го поднесува родителот, по-
своителот или старателот. 

Член 4 
Барањето од членот 3 на овој правилник се под-

несува до фондот за здравствено осигурување преку 

подрачната служба на фондот во хместото каде што 
подносителот на барањето е пријавен за здравствено 
осигурување. 

Член 5 
Со барањето за упатување на лекување во стран-

ство се поднесува предлог односно медицински за-
клучок на стручниот конзилиум на соодветната кли-
ника при Медицинскиот факултет во Скопје, како и 
потребната медицинска документација, посебно онаа 
со најновата дата за текот на лекувањето. 

Член 6 
Предлогот односно медицинскиот заклучок на 

стручниот конзилиум, од членот 5 на овој правил-
ник, ги содржи основните податоци за осигуреникот, 
почетокот и текот на болеста, начинот на лекување-
то, лабораториските и други анализи врз основа на 
кои е поставена дијагнозата, мислење дека заболу-
вањето не може со успех да се лекува во земјата, 
како и мислење во која земја односно странска здрав-
ствена установа .постојат можности за успешно ле-
кување. 

Член 7 
Оценка и мислење за потребата од лекување во 

странство дава Првостепената лекарска комисија за 
лекување во странство при фондот за здравствено 
осигурување. 

Член 8 
Првостепената лекарска комисија од членот 7 на 

овој правилник “е составена од најмалку три лекари 
- медицински стручњаци од листата на членови на 
лекарските комисии, по видови на заболувања утвр-
дена од Министерот за здравство на предлог на над-
лежните органи на Медицинскиот факултет. 

Член 9 
Лекарската комисија дава оцена и мислење за, 

следното: 
— дали се исцрпени сите можности за лекување 

во земјата и дали постојат можности за успешно ле-
кување на осигуреникот во странство, во која земја, 
односно во која странска здравствена установа; 

— вид на лекување кое се предлага (медицин-
ско испитување, амбулантно-поликлиничко лекување, 
болничко лекување, контролен преглед) и времето 
неопходно за лекување во странство,-

— дали на осигуреникот му е потребен придруж-
ник, односно стручен придружник и за кое време 
(само при заминување, само при враќање, при за-
минување и враќање или за сето време на лекува-
њето во странство); 

— погодно превозно средство (воз, авион, кола 
за итна помош) и начинот на превозот; 

— потребата од продолжување на лекувањето во 
странската здравствена установа. 

Член 10 
Врз основа на документацијата од членот 5 на^ 

овој правилник и оценката и мислењето на Првосте-
пената лекарска комисија, фондот за здравствено оси-
гурување донесува решение откако е прибавена со-
гласност од странската здравствена установа за при-
ф а ќ а њ е на лекувањето и е одреден термин за прием 
на лекување. 

Со решението за упатување на лекување во 
странство се одредува земјата, местото, здравствената 
установа во која осигуреникот се упатува на леку-
вање, датумот на почетокот н а , лекувањето, траење-
то на лекувањето, дали се обезбедува придружник, 
износот на аконтација на патните и дневните трошо-
ци, начинот на превозот и видот на превозното сред-
ство. начинот на плаќање на трошоците за лекување 
и износот на учеството на осигуреникот во трошо-
ците за лекување, како и должноста на осигуреникот, 
односно придружникот да поднесат писмен извештај 
со потребна документација за извршеното лекување. 

Решението се доставува на осигуреникот и дип-
ломатско-конзуларното претставништво. 

Член 11 
Лекувањето во странство, осигуреникот го оства-

рува најдолго во траење утврдено со решението. 
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Ако постојат оправдани причини за продолжува-
ње на лекувањето на предлог на странската здрав-
ствена установа во која осигуреникот се лекува, фон-
дот за здравствено осигурување може да му приз-
нае право на продолжување на одобреното лекување 
по претходно спроведена постапка. 

Член 12 
По исклучок од членот 10 на овој правилник, 

во случај кога здравствената состојба на осигурени-
кот е таква да постои непосредна опасност по него-
виот живот, фондот за здравствено осигурување мо-
же да донесе решение за упатување на осигуреникот 
на лекување во странство по итна постапка, а на 
предлог на стручниот конзилиум на соодветната кли-
ника на Медицинскиот факултет — Скопје. 

Член 13 
Во постапката по жалба, се прибавува мислење 

од Второстепената лекарска комисија за лекување во 
странство. 

Второстепената лекарска комисија има 5 (пет) 
члена, врвни стручњаци од разни области на меди-
цината од кои најмалку два члена се специјалисти 
од гранката на медицината во која спаѓа заболува-
њето кое е предмет на разгледување, од листата 
која ја утврдува министерот за здравство. 

Второстепената лекарска комисија дава оценка 
и мислење врз основа на приложената медицинска 
документација, предлогот на стручниот конзилиум и 
оценката и мислењето на Првостепената лекарска 
комисија. 

Член 14 
Министерот за здравство врз основа на оценката 

и мислењето на Второстепената лекарска комисија за 
лекување во странство донесува решение. 

Член 15 
Ако осигуреникот на фондот за здравствено оси-

гурување е лекуван во странска здравствена устано-
ва без решение за упатување на лекување во стран-
ство, фондот за здравствено осигурување може да 
му признае дел од трошоците до висината на утвр-
дената цена за соодветната здравствена услуга, а раз-
ликата на цената на здравствените услуги и патните 
и дневни трошоци ги поднесува осигуреникот. 

Член 16 
На осигуреникот на кого при патување на леку-

вање во странство му е неопходно потребна меди-
цинска и друга помош, кој е глувонем, слеп, непо-
движен, на дете до 18 години од животот и лице 
кое поради одредени физички и психички причини 
не може сам да патува, може да му се одобри при-
дружник односно стручен придружник при одење и 
враќање, до два дена при одење и до два дена при 
враќање, како и за сето време на амбулантното ле-
кување. а за дете до 10 години за сето време на 
болничко лекување. 

Член 17 
Кога повеќе осигуреници истовремено се упату-

ваат на лекување во странство во иста земја и исто 
место, може да се одобри еден стручен придружник; 

Член 18 
По враќањето, а најдоцна во рок од 7 дена по 

завршеното лекување во странство, осигуреникот и 
неговиот придружник до фондот за здравствено оси-
гурување поднесуваат писмен извештај, со потребна 
медицинска и друга документација за извршеното ле-
кување. 

Извештајот од ставот 1 на овој член содржи: да-
тум и час на поаѓање на осигуреникот и неговиот 
придружник, датум и час на прием во странската, 
здравствена установа во случај на болничко лекува-
ње, датум на јавување на странска здравствана ус 
танова за време на амбулантно лекување и датум и 
час на враќање во земјата. 

Со извештајот за лекување осигуреникот ја под-
несува следната документација: отпусна листа и по-
тврда за престој во болницата во случај на болничко 

лекување, потврда за извршените прегледи и други 
медицински услуги, авионски односно возни карти 
врз основа на кои е извршен превоз и друго. 

Член 19 
Лекарските комисии за упатување на лекување 

во странство ги вршат работите од членот 9 на овој 
правилник на седница. 

Во работата на седниците на лекарските комисии 
за упатување на лекување во странство учествува 
и стручен работник на фондот за здравствено оси-
г р у в а њ е поради давање на потребни податоци, об-
јаснување и запознавање на комисијата со предметот 
што се разгледува. 

Член 20 
При давање на оценка и мислење, членовите на 

лекарските комисии за упатување на лекување во 
странство постапуваат во согласност со важечката 
стручно-медицинска доктрина и достигнувањата на 
современата медицинска наука и утврдените крите-
риуми за дијагностичка обработка, медицинските 
индикации за упатување во странство и списокот на 
здравствените установи во странство во кои лицата 
можат да се упатуваат за одделни видови заболува-
ња утврдени од министерот за здравство, по предлог 
на Здравствениот совет. 

Член 21 
За давање на оценка и мислење; потребно е при-

суство на мнозинство од вкупниот број на членовите 
на лекарската комисија. 

Оценката и мислењето на лекарската комисија е 
полноважна ако за неа се изјаснило мнозинство од 
присутните членови на комисијата. 

Член 22 
За работата на комисијата се води записник. 
Записникот го потпишуваат . сите присутни чле-

нови на комисијата. 

III. ТРОШОЦИ ЗА ЛЕКУВАЊЕ 
Член 23 

Трошоците за лекување на осигурениците во 
странство ги поднесува фондот за здравствено оси-
гурување. 

Како трошоци во странство се сметаат: 
1) трошоците за лекување во странските здрав-

ствени установи,-
2) трошоците за превоз, исхрана и сместување 

на осигурениците односно нивните придружници; 
3) трошоците за ангажирање на дипломатско-кон-

зуларните претставништва во странство во врска со 
нивното посредување околу обезбедување и спрове-
дување на лекување во странство,-

4) трошоците за лекови набавени за време на 
лекување во странство; 

5) трошоците исплатени за ангажирање на ме-
дицински стручњаци од странство во смисла на чле-
нот 31 од овој правилник,-

6) трошоците за работа на членовите на лекар-
ските комисии и други трошоци во врска со дава? 
њето на оценка и мислење за упатување на лекува-
ње во странство. 

Член 24 
Осигуреникот и придружникот односно стручни-

от придружник по завршувањето на лекувањето, од-
носно враќањето од странство во рокот од членот 
18 на овој правилник, со писмениот извештај за из-
вршеното лекување поднесуваат и пресметка на тро-
шоците за лекување и да го оправдаат авансот што 
го примиле на име трошоци за патување, како и да 
го вратат евентуалниот вишок на авансираните сред-
ства во валутата во која е исплатен авансот. 

Член 25 

Трошоците за лекување во странските здравстве-
ни установи ќ е се исплатуваат преку дипломатско 
конзуларните претставништва во странство од депо-
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зитот на фондот за здравствено осигурување при 
овие претставништва. 

Во депозитот се уплаќаат девизни средства на 
барање на дипломатско-конзуларното претставништво 
како аконтација, пред започнувањето на лекувањето 
на осигуреникот. 

Дипломатско-конзуларните претставништва ги ис-
платуваат трошоците за здравствените услуги во 
странство на странските здравствени установи, а по 
извршената проверка на сметката, исплатната и ме-
дицинската документација ја доставува на фондот за 
здравствено осигурување. 

Член 26 
На осигуреникот упатен на лекување во стран-

ство и придружникот односно стручниот придружник 
им припаѓа надомест на патните трошоци во висина 
на вистинските трошоци за превоз и дневници за ис-
храна и сместување. 

Дневниците од ставот 1 на овој член се исплату-
ваат во висина утврдена со прописите за највисо-
ките износи на дневниците за службено патување во 
странство. 

На дете до 10 години живот му припаѓа дневни-
ца во висина од 50% од дневницата утврдена во 
смисла на ставот 2 на овој член. 

Дневниците на име трошоци за исхрана и смес-
,тување се исплатуваат за време на патување и з а 
време на амбулантно лекување. 

Член 27 
Осигуреникот кој е лекуван во странство, на на-

чин и под услови утврдени со овој правилник, за 
време на амбулантното лекување има право на ле-
кови од странско производство ако истите се пре-
пишани од надлежен лекар на здравствена установа 
во која се лекува. 

Лековите кои осигуреникот ги набавил во стран-
ство за време на амбулантното лекување, а кои не 
се пропишани во смисла на ставот 1 на овој член 
не се признаваат во трошоците за лекување. 

Член 28-
На осигуреникот при враќање од лекување во 

странство, на товар на фондот за здравствено осигу-
рување, може да му одобри надоместок на трошо-
ците за набавен лек од странство за лекување на ос-
новното заболување поради кое е упатен на леку-
вање, врз основа на рецепт издаден од лекар на 
здравствените установи каде се лекувал, само во оние 
случаи ако таков лек со исто или слично дејстго не 
се произведува, односно не може да се набави во 
земјата. 

Член 29 
Во случај на смрт на осигуреникот настаната за 

време на превоз или лекување во странска здрав-
ствена установа, дипломатско-конзуларното претстав-
ништво од средствага на депозитот на фондот з а 
здравствено осигурување, може да ги исплати најне-
опходните трошоци во согласност со прописите на 
таа земја за погреб или кремирање на осигурени-
кот или трошоците за пренос на посмртните останки 
во земјата. 

Трошоците за пренос на посмртните останки во 
земјата, ќ е се признаат во висина на стварните тро 
шоци за превоз со воз (железница). 

Ако трошоците од ставовите 1 и 2 на овој член 
ги плати придружникот, друго лице или организа-
ција, истите ќ е бидат надоместени во динарска про-
тиввредност, со поднесување на доказ дека трошо-
ците се направени. 

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член се 
однесуваат и на придружникот, односно на струч 
ниот придружник. 

Член 30 
За работата на членовите во лекарските коми-

сии им се исплатува надоместок на товар на сред-
ствата на Фондот за здравствено осигурување. 

Член 31 
Осигуреникот може ако е тоа поекономично и 

поцелисходно да се лекува во соодветна здравствена 
организација во земјата со ангажирање на меди-
цински стручњак од странство. 

Оценка и мислење за потребата од ангажирање 
на медицински стручњак од странство дава лекар-
ската комисија за упатување на лекување во стран-
ство на предлог на стручниот конзилиум на соодвет-
ната клиника на Медицински факултет. 

Врз основа на оценката и мислењето од ставот 2 
на овој член Фондот за здравствено осигурување, од-
носно здравствена установа која ќ е ја овласти Фон-
дот, заклучува договор со медицинскиот стручњак од 
странство со кој се регулира: 

— време на траење на престојот на медицин-
скиот стручњак од странство во соодветната инсти-
туција во земјата ; 

— износ и начин на плаќање на други услуги во 
врска со престојот на медицинскиот стручњак во 
соодветната здравствена установа во земјата. 

Контактите со медицинскиот стручњак од стран-
ство во врска со заклучување на договорот од ставот 
3 на овој член. Фондот за здравствено осигурување 
го остварува преку дипломатско-конзуларното прет-
ставништво во странство.! 

Член 32 
Фондот за здравствено осигурување со соодвет-

ната здравствена организација ги обезбедува сите 
услови за престој на медицинскиот стручњак од 
странство и лекувањето на осигуреникот. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 33 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“ 

Бр. 10-2003 
30 декември 1991 година Министер за здравство, 

Скопје д-р Перко Колевски, с. р. 

47. 
Врз основа на член 28 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на Република Ма-
кедонија“, бр. 38/91), Министерството за здравство, 
донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ 
НА ПАТНИТЕ И ДНЕВНИТЕ ТРОШОЦИ ПРИ КО-

РИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НАДВОР 
ОД РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат условите и ви-

сината на надоместокот на патните и дневните тро-
шоци при користењето на здравствени услуги над-
вор од Републиката,, односно во земјата. 

Член 2 
Надоместокот на патните и дневните трошоци на 

осигуреникот му припаѓаат ако е упатен да користи1 

сиецијалистичко консултативна и болничка здравстве-
на заштита надвор од Републиката односно во земја-
та, според Законот за здравствена заштита и оп-
штиот акт за начинот на користење на правата од 
здравственото осигурување. 

Член 3 
Патните и дневните трошоци од членот 2 на овој 

правилник паѓаат на товар на средствата. на Фондот 
за здравствено осигурување кога осигуреникот ко-
ристи здравствени услуги со упат надвор од Репуб-
ликата, односно во земјата. 

Член 4 
Надоместокот на патните трошоци се признава 

во висина на патната карта, според видот на прево-
зот, определен со решение на Фондот за здравстве-
но осигурување. 
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Член 5 
Ако осигуреникот заради природата на болеста 

и итноста на случајот користел превозно средство, 
му се признаваат патни трошоци во висина на пре-
воз со средства на јавниот сообраќај . 

Член 6 
На осигуреникот кој за време на престој надвор 

од Републиката (службен пат, годишен одмор и слич-
но) се разболи односно повреди, не му се надоместу-
ваат трошоците за превоз за враќање во местото на 
живеење, освен ако но оценка на конзилиум од ле-
кари на соодветната клиника на Медицинскиот фа-
култет — Скопје, е утврдено дека постоела потреба 
од посебен превоз. 

Член 7 
Ако осигуреникот користел превоз со попуст, му 

се надоместуваат трошоците во висина на разликата 
до полната цена на чинење. 

Член 8 
Висината на надоместокот на трошоците за ис-

храна и сместување (дневници) изнесува 4 /̂о од про-
сечниот месечен чист личен доход по работник во 
Републиката исплатен во претходните три месеци. 

Износот од ставот 1 на овој член се исплаќа 
100% во случај кога патувањето е подолго од 12 ча-
са, а 50% во случај кога патувањето е подолго од 
8, а пократко од 12 часа. 

За. децата до 7 годишна возраст, членовите на 
семејството на осигуреникот, се исплаќа 50% од ви-
сината на надоместокот од ставот 2 на овој член. 

Член 9 
Одредбите од членот 8 на овој правилник се 

применуваат и на осигурениците кои се упатуваат на 
лекување во странство, за времето на патувањето и 
престојот во земјата. 

Член 10 
На осигуреникот, пред патувањето, може да му 

се исплати аконтација на патните и дневните тро-
шоци. 

Износот на аконтацијата од ставот 1 на овој 
член се утврдува во зависност од видот на одобре-
ното превозно средство и предвиденото траење на 
патувањето. 

Член 11 
Осигуреникот ја оправдува примената аконтаци-

ја во рок од 3 дена од денот на завршувањето на 
патувањето во врска со лекувањето. 

Ако осигуреникот не ја оправда аконтацијата л 

рокот од ставот 1 на овој член, го враќа примениот 
износ на аконтацијата. 

Член 12 
Надоместокот за патните и дневните трошоци 

доспева за исплатата со денот на завршувањето на 
патувањето во врска со лекувањето. 

Член 13 
При поднесувањето на барање за надоместок на 

патните и дневните трошоци, осигуреникот приложу-
ва доказ за денот и часот на приемот на преглед, 
односно на лекување и за денот и часот кога е за-
вршен прегледот односно лекувањето, како и возни 
карти за извршениот превоз. 

Член 14 
Одредбите на овој правилник за патните и днев-

ните трошоци кои се однесуваат за осигуреникот ва-
жат и за придружникот кој е определен со реше-
ние на Фондот за здравствено осигурување. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 10 20С2 
30 декември 1991 година 

Скопје 
Министер за здравство, 

д-р Перко Колевски, с. р. 

48. 
Врз основа на член 194 став 1 од Законот за 

здравствената заштита („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“, бр. 38/91), Министерството за 
здравство, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШО-

ЦИТЕ ЗА ЗАКОП 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува висината на на-

доместокот на трошоците за закоп ' на осигурениците 
и на членовите на нивните семејства. 

Член 2 
Фондот за здравствено осигурување ги надомес-

тува трошоците за закоп на осигурениците и на чле-
новите на нивните семејства и тоа за : сандак за за-
коп, пренос на умреното лице до гробното место, 
дување на умреното лице во ф р и ж и д е р и капела, 
надгробен знак и закоп во гробно место. 

Член 3 
Висината на трошоците од членот 2 на овој пра-

вилник се утврдува според договорен ценовник и тоа: 
— најниската цена на сандак за закоп; 
— стварно направените трошоци за пренос на 

умреното лице од домот, односно од здравствената 
организација до гробното место; 

— стварно направените трошоци за чување на 
умреното лице во ф р и ж и д е р ; 

— стварните трошоци за дрвен надгробен знак,- и 
— стварните трошоци за закоп во гробното 

место. 
Надоместокот на трошоците од ставот 1 на овој 

член го исплатува Фондот за здравствено осигуру-
вање врз основа на доставена сметка. 

Член 4 
Во случај на смрт на осигуреникот или на член 

на неговото семејство настанати за време на превоз 
или лекување во Републиката односно земјата, Фон-
дот за здравствено осигурување ги надоместува тро-
шоците за пренос на посмртните останки во висина 
на цената за пренос со воз односно со моторно вози-
ло доколку не е можно преносот да се изврши 
со воз. 

Ако трошоците од ставот 1 на овој член ги пла-
ти придружникот, друго лице или организација, ис-
тите Фондот ги надоместува по поднесување на смет-
ка за платените трошоци. 

Одредбите од ставот 1 и 2 на овој член се одне-
суваат и на придружникот, односно стручниот прид-
ружник. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 10-2001 
30 декември 1991 година Министер за здравство, 

Скопје “ д-р Перко Колевски, с. р. 

49. 
Врз основа на член 59 точка 3 и член 76 од 

Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ број 38/91), Министерство-
то за здравство, донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА ЗДРАВСТВЕНИ-
ТЕ УСЛУГИ ШТО ПАЃААТ НА ТОВАР НА СРЕД-

СТВАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува обемот на здрав-

ствените услуги кои осигурениците од член 12 од 
Законот за здравствената заштита можат да ги ко-
ристат на товар на средствата на Фондот за здрав-
ствено осигурување, висината на надоместокот на 



Стр. 26 - Бр. 3 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 21 јануари 1992-

личниот доход за време на привремена спреченост за 
работа, висината и начинот на враќање на дел од 
уплатениот придонес и висината и начинот на уче-
ството на осигуреникот во дел од трошоците на 
здравствените услуги односно лекови. 

Член 2 
Осигуреникот и членовите на неговото семејство 

кои преку него се здравствено осигурени^ на товар 
на средствата на Фондот за здравствено осигурување 
во текот на еден месец можат да користат здравстве-
ни услуги, без сопствено учество, просечно најмногу 
до 80% од износот на просечниот придонес за здрав-
ствено осигурување, пресметан со утврдената стапка 
на придонесот од просечниот месечен личен доход 
по работник во Републиката. 

Член 3 
Во рамките на просечниот обем на здравствените 

услуги утврден во член 2 на ОВОЈ правилник, на то-
вар на средствата на Фондот за здравствено осигу-
рување, осигуреникот и членовите на неговото се-
мејство кои преку него се здравствено осигурени;, 
можат да користат месечно.-

'— два лекарски прегледи (преглед ка ј лекар од 
општа пракса односно лекар специјалист) вклучувајќи 
го V упатуг,ањето на друг преглед на лабораториско 
и друго испитување, читањето на наодите и мисле-
њата и препишувањето на терапијата; 

— едно болничко лекување во траење кое е пот-
ребно за завршување на болничкото лекување; 

— една медицинска рехабилитација во потребно-
то траење; 

— едно лабораториско испитување со сите во 
тој момент потребни параметри за дијагностицирање; 

— едно рентгенско или друго снимање потребно 
за дијагностицирање на случајот; 

— една стоматолошка услуга: 
— четири лекови на рецепт кои според листата 

на лекови паѓаат на товар на средствата на Фондот. 
Во случај на лекување на хронична болест на 

еден рецепт се препишуваат лекови за 15 дневна 
доза. 

Член 4 
Ако осигуреникот и членовите на неговото семеј-

ство во текот на изминатата година не користеле 
ниту една здравствена услуга од членот 3 на овој 
правилник, освен вакцинациите и систематските пре-
гледи, ниту право на парични надоместоци од Фон-
дот за здравствено осигурување, може да бара 10% 
од уплатениот придонес во претходната година д а 
му бидат вратени, или да бара во тековната година 
да биде ослободен од учество во дел од трошоците 
што би ги платил за користење на здравствени услу-
ги над обемот утврден во членот 3 од овој пра-
вилник. 

Член 5 
Осигуреникот и членовите на неговото семејство 

кои во тековниот месец го искористиле обемот на 
здравствените услуги утврден во членот 3 од овој 
правилник, можат да користат здравствени услуги 
над тој обем на товар на средствата на Фондот з а 
здравствено осигурување со сопствено учество во тро-
шоците за здравствените услуги во висина од. 2 0 % 
од цената на услугата односно лекот што сакаат да 
ги користат. 

Учеството од ставот 1 на ОВОЈ член се упатува во 
Фондот за здравствено осигурување. 

За уплатеното учество Фондот за здравствено оси-
гурување на осигуреникот односно на членот на се-
мејството му издава посебна карта за осигурување. 

Член 6 
Од учеството утврдено во членот 5 на овој пра-

вилник се ослободува осигуреникот и членовите н а 
неговото семејство кои користат здравствени услуги 
и лекови во врска со лекувањето на деца до 18 го-
дини возраст, учениците и студентите до 26 односно 
27 години возраст, жени во врска со зачувување на 
бременоста, породувањето, леунството и контрацепци-
јата, заразни болести, душевни болести, ревматска 
грозница и нејзините компликации^ малигни заболу-
вања, шеќерна болест; бубрежни заболувања што се 

третираат со хронична дијализа, прогресивни нервни 
и мускуларни заболувања, церебралиа парализа, мул-
типлек;с склероза, цистични фибрози, хемофилија , та-
ласенија, епилепсија, алкохолизам и наркоманија и 
дарителите на крв кои дарувале крв повеќе од 10 
пати и лицата над 65 години возраст. 

За ослободувањето од учеството од ставот 1 на 
овој член Фондот за здравствено осигурување издава 
посебна потврда. 

Член 7 
Правата на протези, ортопедски и други помага-

ла, помошни санитетски справи и заботехнички сред-
ства на товар на Фондот за здравствено осигурување 
се користат според правилникот со кој се утврдува 
листата и условите за користење на тие средства. 

Член 8 
Надоместокот на личниот доход за време на 

привремената спреченост за работа над 60 дена се 
исплатува во висина на 90% од основицата утврдена 
во член 20 и 21 од Законот за здравствената заш-
тита. 

Надоместокот на личниот доход за време на 
привремена спреченост за работа поради нега на 
болно дете до три години возраст се исплатува во 
висина од 90% од основицата од член 20 и 21 од 
Законот за здравствената заштита од првиот ден на 
спреченоста за работа. 

Надоместокот на личниот доход за време на при-
времената спреченост за работа во случаите од член 
19 од Законот за здравствената заштита се исплатува 
во висина од 100% од основицата од член 20 и 21 
од Законот за здравствената заштита од првиот ден 
на спреченоста за работа. 

Член 9 
На осигуреникот ко ј остварува право на надо-

месток на личниот доход за времето на лекување во 
стационарна здравствена или друга специјализирана 
здравствена организација во која има обезбедено 
сместување и исхрана, му се намалува из.носот на на-
доместокот утврден според член 8 на овој правилник, 
и тоа за : 

1. .20% ако нема членови на потесното семеј-
ство, и 

2. 10% ако осигуреникот има еден член на ПО-
ЈАСНО семејство кој го издржува. 

Ако осигуреникот има два или повеќе членови 
на потесното семејство кои ги издржува, надоместо-
кот на личниот доход не му се намалува. 

Член 10 
Н а граѓаните од член 17 на Законот за здрав-

ствената заштита кои не подлежат на осигурување 
според членовите 12 до 16 од т о ј закон, Фондот за 
здравствено осигурување им издава потврди за ко-
ристење на -здравствена заштита во кои се наведува 
еден од основите за користењето на здравствена заш-
тита од точките 1 до 3 на тој член. 

Член 11 
Покра ј здравствените услуги од, членовите 30 и 

31 од Законот за здравствената заштита, з а .здрав-
ствените услуги кои не се во функција на заштитата 
на здравјето на осигурениците„ а претставуваат по-
себни лични барања на осигурениците, и кои не се 
содржани во договорот за цените на здравствените 
услуги, трошоците за здравствените услуги ги пла-
ќаат граѓаните со лични средства. 

Член 12 
Фондот за здравствено осигурување учествува со 

100% од трошоците за здравствените услуги на оси-
гурениците сместени во геронтолошка здравствена 
организација 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-
публика Македонија“. 

Бр. 2000 
30 декември 1991 година Министер за здравство, 

Скопје д-р Перко Колевски, с. р. 
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Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД 
Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-

нието Срег. бр. 6396/90 од 27. II . 1991 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-22-0-0-0, го з а п и ш а во суд-
скиот регистар усогласувањето на задругата соглас 
но Законот за задруги под фирма-. Земјоделско-пче-
ларска задруга „Напредок“ - Скопје, ул. „Антон По-
пов“ бр. 3, со целосна одговорност. 

Задругата е усогласена со статут усвоен на ре-
ферендум одржан на 8. XI. 1990 година. 

Од задругата истапиле основачите : М и л о ш е в и ќ 
Јован, Веселин Мусли, Сеферов Етем, Маневски Аце, 
Спасовски Кочко, Анчевски Благоја , Точевски Ѓорѓи-
ја, Блажевски Тодор, Тодоровски Никола , Тодевски 
Никола, Цветковски Милан, Пиличковски Тоде, Ки-
раковски Тоде, Дилберовски Рафаил , Блажевски Јо-
ванче, Гаковски Захарија , Трпковски Благоја , Меме-
дов Рамиз, Цветковски Стојче и Младеновски Петко, 
со одлука за истапување о д 15. X. 1990 година. 

Во задругата пристапуваат нови основачи и тоа : 
Драган Спировски, Славчо Миланов, Милица Јова-
новска, Н а у м Вељановски, Т р а ј к о Тодоровски, Бран-
ко Божиновски, Ј?адислав Милец, Костадин Васев, 
Мирослав Конески, Столе Стојановски, Н и к о л а Јова-
новски, Киро Зафировски , Д у ш а н к а Стојановска, Оли-
вера Крстеска, Злата Алексоска, Весна Ливринска, 
Стојна Тодоровска, Лил јана Антовска, Кристина Ку-
чера, Кате Марковска, Мари ја Стојанова, Велика Пе-
тровска, Доста Тргачевска, Ѓ о к и ќ Снежана, Силвана 
Колева, Симеон Синадиновски, Савка Доневска, Борис 
Ѓеоргиевски, Добре Димитриевски, Драган Иванов, 
СИМЈОН Ристовски, Христина Ставровска, Мирјана Ми-
тревска, Зоран Илиќ , Ѓорѓи Антовски, Тоде Точевски, 
Владимир Геговски, Д и м ч о Николовски, Н и к о л а То-
чевски, Томислав Трпков, Јовче ,Димишков , Михалчо 
Точевски, Душко Стојановски, Боне Боневски, Лил-
јана Стамболиска^ Б е ќ и р Арифов, Трпко Филиповски, 
Никола Ј о т е в с к и , Велија Керимовски, Страхил Тра ј -
ковски, Тони Китевски, Мирјана Димеска , Стоја Трај -
коски, Перица Јанковски, Драги Ангеловски, Витко 
Дунчевиќ, ѓ о р ѓ и ј а Точевски, Добре Тра јкоски, Ванчо 
Пејков, Стојанка Дилберовска, Велика Тра јкоска , 
Владо Ивановски, Цветко Белковски, Б о ш к о Блажев-
ски, Анто Тортески^, Мирко Савески, Момчило Крај-
чески, Невенка Вељаноска, Добре Крајчески, Часлав 
Мицкоски, Богослав Срезоски, Стојан Радески, Ста-
ме Стрезоски, Гоце ѓорѓиев , Николов Васил, Георги 
Ангелов, Поликсена Иванова, Томе Витанов, А т а н а с . 
Ангелов, Блаже Георгиев, Златко Јосифовски, Душан 
Ѓоргиев, Или ја Атанасов^, Петар Трајковски, Б л а ж о 
Наумчев, Ѕвонко Димов, И л и ј а Наз^мчев, И л и ј а Тас-
ков, ѓ о р ѓ и Арал ампиев ски, Стојанче Стамчевски, 
Живомир Јовановиќ, Јеврем Савелиќ, Радослав Ка-
циќ, Андрија Јамчевски, Љ у б о м и р к а Акшимовиќ , 
Слободан Чендиќ, Милијан Стишовиќ, Драган Симо-
виќ, Драга Борисављевиќ, Мирољуб Терзиќ, Миро-
слав Станиќ, Станко Теодосиеви1ќ, Б о ш к о Б о г д а н о в и ^ 
Тра јан Неделковски, Димче Тодоровски, Драганче 
Начески, Драгица Чичарова и Кристина Костадино-
ва, со одлука за пристапување од 15. X. 1990 година. 

Дејност: 020110 — полјоделство,- 020140 — сточар-
ство; 020201 — земјоделски услуги з а растително 
производство; 011313 — производство на алат,- 013010 

мелење и лупење на жита,- 013030 — п р е р а б о т к а 
и конзервирање н а овошје и зеленчук ; 013050 — 
преработка и конзервирање на млеко,- 030003 — иско-
ристување на шуми,- 050100 — високоградба ; 050302 
— завршни и занаетчиски работи во градежништво-
то ; 060502 — превоз на стоки во друмскиот сообра-
ќ а ј ; 070111 — леб, печиво, млеко и млечни произ -
води; 070112 — зеленчук, овошје и преработки и јуж-
но овошје,- 070113 — месо, живина , риб,а и месни 
преработки,- 070114 — разни животни продукти, ал-
кохолни пијалаци и производи за д о м а ш н и потреби ; 
070124 — огрев и градежен матери јал ; 070132 — дру-

га трговија со мешовити стоки,- 070211 — ж и т а и мел-
нички производи ; 070212 — зеленчук, овошје и пре-
р а б о т к а и јужно овошје ; 070213 — алкохолни пија-
лаци ; 070214 — добиток и живина,- 070219 — разни 
животни продукти, и производи з а д о м а ш н и потре-
би; 070222 — сурова кожа , волна и ,сл.; 080190 -
други угостителски услуги,- к а ф е а н и , крчми, бифиња , 
барови и сл.,- 090140 — и з р а б о т к а и поправка на 
предмети од дрво,- 110109 — штедно-кредитно рабо-
тење,- — производство и набавка на пчеларски при-
бор, алат, саќе, восок, таан и диететски препарати,-
— откуп и промет со водоземци и ж е л к и . 

Во правниот промет задругата и м а неограничени 
овластувања и целосна одговорност. З а обврските на 
задругата кои не м о ж а т д а се н а м и р а т од имотрт на 
задругата , одговараат задругарите во висина на вло-
I от од 5.000,00 динари . 

Се б р и ш е досегашниот застапник Н а у м е Стерјо-
ски, в. д. директор , без ограничување, а се з апишува 
новиот застапник во внатрешен промет Костадин Ва-
сев, директор , без ограничување. 

Дејност во надворешниот трговски п р о м е т : 070310 
— надворешна тргови ја со прехранбени производи; 
070320 — надворешна трговија со непрехранбени про-
изводи. 

Лице овластено за застапување во надворешниот 
трговски промет е Костадин Васев, директор , без 
ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 
6396/90. (185) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Срег. бр. 6144 од 14. XII. 1990 година, на ре-
гистарска влошка бр. 2-9-0-0-0, го з а п и ш а во суд-
скиот регистар усогласувањето со З а к о н о т за задру-
ги и запишувањето правото на работење во надво-
р е ш н и о т трговски п р о м е т под ф и р м а : Земјоделска 
задруга „Лешница“ , Ц. О., с. Локвица, Македонски 
Брод, ЗЗ „Лешница“ , Ц. О,, с. Локвица — Македон-
ски Брод, ко ј а е ф о р м и р а н а на основачкото собра-
ние на 2. VI. 1957 година и регистрирана во ОСС — 
Скопје, со решение Фи. бр. 1500Ѓ/74. 

Дејности- 02110 — полјоделство; 020121 — овош-
тарство; 020131 — лозарство ; 020140 - сточарство; 
012002 — производство на чакал и песок; 012111 — 
производство на вар ; 012201 — производство на ре-
ж а н а граѓа,- 012322 — производство на г р а д е ж н и 
елементи од дрво ; 013010 .— мелење и лупење н а жи-
т а р и ц а 013030 — преработка и конзервирање на 
овошје и зеленчук,- 013040 — п р е р а б о т к а и конзер-
вирање на месо и риби ; 013041 — колење н а стока,-
013050 — п р е р а б о т к а и конзервирање на млеко ; 
013044 — п р е р а б о т к а и конзервирање на месо,- 0,13021 
— производство на леб и тестенини,- 013200 — про-
изводство на сточна х р а н а ; 013310 — производство 
на ф е р м е н т и р а н тутун; 020201 — земјоделски услуги 
од растително потекло,- 020202 -г- з ем јоделски услу-
ги за сточарство; 020203 — рибарство н а р е к и и риб-
ници,- озоооз — искористување на шуми,- 030002 — 
заштита на ш у м и ; 030004 — лов и одгледување н а 
дивеч,- 040001 — искористување и употреба на води,-
050502 — превоз на стоки во патен п р о м е т ; 060601 — 
превоз на патници во градски и приградски сообра-
кај,- 070111 — леб, печиво, млеко, и млечни произ-
води,- 070112 — зеленчук, овошје и преработка,- 070113 
— месо, живина, риби и месни производи ; 070114 — 
разни животни продукти, алкохолни пи јалаци и про-
изводи за д о м а ш н а употреба,- 070121 — текстил и 
к о н ф е к ц и ј а ; 070122 — обувки, к о ж а , гума и пласти-
к а ; 070123 - метални и електротехнички стоки; 
070124 - огрев и г р а д е ж н и м а т е р и ј а л и ; 070125 — 
мебел,- 070126 — к е р а м и к а , стакло и порцелан,- 070127 
— бои, лакови и хемикалии,- 070128 - книги, кан-
целариски м а т е р и ј а л и п р и б о р ; 070129 — тутун и 
други непрехранбени производи,- 070132 — тргови ја 
на мало со мешовита стока,- 070140 — трговија на 
м а л о со возила и делови ; 070150 — трговија на м а л о 
со деривати н а нафта,- 070211 — ж и т а и мелнички 
производи; 070212 — зеленчук, овошје и п р е р а б о т к а ; 
070213 — алкохолни п и ј а л а ц и ; 070214 — добиток и 
живина ; 070219 — р а з н и животни продукти и про-
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изводи за домашна употреба; 070222 — сурова кожа, 
волна и друго; 070223 — метални и ел б и р о т е х н и ч к и 
стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталацио-
нен материјал; 070226 — хартија, канцелариски ма-
теријал и прибор; 070230 — трговија на големо со 
возила, делови и прибор,- 070250 — трговија на го-
лемо со мешовита стока,- 050209 — изградба, рекон-
струкција и оправки на градежни објекти,- 080190 — 
угостителски услуги; 110301 — јавни складови; 110303 
— комерцијални услуги за остварување на промет 
на стоки и услуги; 110309 — неспомнати услуги во 
областа на прометот, 

Дејности на задругата во надворешно-трговскиот 
промет: 

— 070310 — надворешна трговија со прехранбе-
ни производи, 

— 070320 — надворешна трговија со непрехран-
бени производи. 

Во правниот промет задругата има целосни ов-
ластувања и целосна одговорност. 

Основачи на задругата се: Рувчевски Ристо, Тер-
з и о в и Божидар, Момироски Стоја, Здравевски Ми-
лија, Казанџиски Жарко, Маркоски Илија, Стојкоски 
Петар, Стојкоски Љупчо, Смклески Левко, Блажески 
Душан, Ѓорѓиоски Спасе, Стојкоски Драгољуб, Си-
наноски Зоран, Ристески Боце и Здравески Зоре, со 
одлука од 10. X. 1990 година. 

Лице овластено за застапување во внатрешен и 
надворешен промет е Момироски Стојан, генерален 
директор, со неограничено овластување. 

Делови на задругата се: продавница ,— деловна 
единица бр. 1;, с. Локвица — Македонски Брод,- про-
давница — деловна единица бр. 2, с. Крапа — Маке-
донски Брод; продавница — деловна единица бр. 3, 
Македонски Брод,- продавница — деловна единица 
бр. 12, нас. Мралински Мост — Скопско,- продав-
ница бр. 13, ул. „Кочо Рацин“ кула 18-б, Градски ѕид, 
Скопје,- продавница — деловна единица бр. 14, с. 
Белимбегово — Скопје; продавница — деловна еди-
ница бр. 4, ул. „Маршал Тито“ бб — Македонски 
Брод; продавница бр. 5, ул. „Маршал Тито“ — Ма-
кедонски Брод; продавница бр. 18, с. Црешнево — 
Македонски Брод,- продавница бр. 22, Македонски 
Брод; продавница бр, 23, ул. „Маршал Тито“ бр. 14, 
Македонски Брод; продавница бр. 24, с. Требино, 
Македонски Брод,- продавница бр. 26, с. Житоже, 
Крушево; продавница бр. 27, ул. „Македонска пре-
родба“ бр. 81/ Ѓорче Петров — Скопје,- продавница 
с. Кошино — Прилепско; Деловна единица — прет-
ставништво — Прилеп; продавница бр. ЗЗ„ ул. „Орде 
Тутески" бб Прилеп; продавница — деловна едини-
ца, ул. „Партизанска“ бб, Македонски Брод,- продав-
ница за месо и месни производи, ул. „Маршал Ти-
то“ бб. Македонски Брод; продавница — деловна 
единица с. Пласница, Македонски Брод,- продавница 
за мешовита стока на мало с. Томиносело, Македон-
ски Брод,- продавница за мешовита стока на мало 
с. Сушица, Македонски Брод; продавница бр. 4, ул. 
,Милан Мијалковиќ" бб, Скопје, продавница бр. 36, 
ул. ,.Струшка“ бр. 36 — Прилеп,- продавница бр. 37, 
ул. „Борка Лопач" бр. 12, с. Варош, Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег 
бр. 6144/90. (187) 
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