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252. 

Врз основа на член 18, а во врска со член 19 
и 20 од Законот за Извршниот совет („Службен ве-
сник на СРМ" бр 40/71), Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата одржана на 17 мај 1974 година, 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПРИВРЕМЕНАТА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗА-
ЦИЈА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со оваа одлука, до донесувањето на деловник 

на Извршниот совет, се утврдува привремената 
внатрешна организација на Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 2 
За разгледување прашања и давање мислења и 

предлози, како и за донесување решенија по опре-
делени прашања од својата надлежност или за из-
вршување определени задачи, Советот образува по-
стојани работни тела. 

За извршување определени работи и задачи Со-
ветот може да образува посебни односно повре-
мени работни тела. Задачите, составот и начинот 
на работата на овие работни тела се определуваат 
со актот за нивното образување. 

II. ПОСТОЈАНИ РАБОТНИ ТЕЛА 
НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

Член 3 
Постојани работни тела на Советот се: одбори 

и комисии. 
Извршниот совет може да образува и други ра-

ботни тела. 
1. Одбори 

Член 4 
Во областа за која се основани одборите ги раз-

гледуваат материјалите упатени до Советот, даваат 
мислење и предлози по тие материјали и му пред-
лагаат на Советот разгледување на определени 
прашања. 

Член 5 
Одборите имаат претседател и најмалку шест 

члена. 
Претседателите на одборите се именуваат од 

редот на членовите на Извршниот совет, а члено-
вите на одборите од редот на членовите на Изврш-
ниот совет и функционерите што раководат со дру-
гите републички органи на управата. 

Извршниот совет може да определи во од-
делни одбори да делегираат свои претставници оп-
штествено-политичките, општествените и другите 
самоуправни организации и заедници и Стопан-
ската комора на Македонија. 

Член 6 
Извршниот совет ги има следниве одбори: 
1. Одбор за стопанство; 
2. Одбор за внатрешна политика и комунален 

систем; 
3. Одбор за образование, наука и култура; 
4. Одбор за здравство и социјална политика; 
5. Одбор за прашања на односите со странство; 
6. Одбор за урбанизам и за заштита на чове-

ковата околина. 
Член 7 

Одборот за стопанство ги разгледува прашањата 
во врска со: изработката на републичките опште-
ствени планови и нивното остварување; остварува-
њето на стопанскиот систем; утврдувањето и оства-
рувањето на тековната економска политика и на 
мерките за нејзиното спроведување; материјалната 
положба и развојот на стопанството и на другите 
области на здружениот труд; проширената репро-
дукција, здобивањето на доход и распределбата на 
доходот и личните доходи за заеднички и општи 
општествени потреби; остварувањето на приходите 
и расходите на Републиката; пазарот и цените; цре-
дитно-мснетарната политика; економските односи 
со странство; вработеноста и вработувањето; жи-
вотниот стандард; меѓусебните односи на работни-
ците во здружениот труд; заштитата на работа и 
стручното усовршување на работниците во областа 
на стопанството и други прашања од областа на 
стопанството и финансиите и по нив му дава ми-
слење и предлози на Извршниот совет. 

Член 8 
Одборот за внатрешна политика и комунален 

систем ги разгледува прашањата од областа на 
внатрешните работи; прашања од областа на на-
родната одбрана, што не се во делокруг на Коми-
сијата за безбедност, народна одбрана и општестве-
на самозаштита; општествената заштита на само-
управните права; правосудството; јавното обвини-
телство и адвокатурата; заштита на уставноста и 
законитоста; изградувањето на правниот систем и 
организацијата на власта; остварувањето на си-
стемот на самоуправувањето на работните луѓе и 
граѓаните во општината и во месната заедница и 
дејствувањето на општинските органи; остварува-
њето на самоуправувањето во самоуправните инте-
ресни заедници; организацијата, функционирањето, 
унапредувањето на работата, финансирањето и ра-
спределбата на личните доходи и самоуправува-
њето во органите на државната управа и струч-
ното образование на работниците во нив, како и 
други прашања од областа на внатрешната поли-
тика и по нив му дава мислења и предлози на Из-
вршниот совет. 

Член 9 
Одборот за образование, наука и култура ги 

разгледува прашањата во врска со: системот на во-
спитувањето и образованието; научните дејности, 
културата, физичката култура и техничката кул-
тура; организацијата и условите за работа во овие 
области; информирањето на јавноста, како и дру-
гите прашања од интерес за развитокот на овие об-
ласти и по нив му дава мислења и предлози на Из-
вршниот совет. 
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Член 10 
Одборот за здравство и социјална политика ги 

разгледува прашањата во врска со: системот на 
здравствената, детската и социјалната заштита; 
пензиското и инвалидското осигурување; заштитата 
на воените инвалиди, борците, цивилните жртви од 
војната, како и други прашања од интерес за раз-
витокот на овие области и по нив му дава мисле-
ња и предлози на Извршниот совет. 

Член 11 
Одборот за прашања на односите со странство 

ги следи и разгледува надворешно-политичките на-
стани и активностите сврзани со прашањата што 
се однесуваат на Социј а листичка Република Маке-
донија и по нив му дава мислења и предлози на 
Извршниот совет. 

Член 12 
Одборот за урбанизам и за заштита на човеко-

вата околина ги следи прашањата во врска со ур-
банизмот, станбените и комуналните работи, стан-
бените односи, просторното и урбанистичкото пла-
нирање, уредувањето на просторот и градското зем-
јиште, заштитата и унапредувањето на човековата 
околина и техничката заштита од загадување на 
воздухот и водата и спречување на штетната бу-
чава и други прашања од оваа област и по низ 
му дава мислење и предлози на Извршниот совет. 

2. Комисии 

Член 13 
За вршење определени работи од својата над-

лежност, Извршниот совет образува комисии. 

Член 14 
Комисиите имаат претседател и најмалку че-

тири члена. 
Претседателите на комисиите се именуваат од 

редот на членовите на Извршниот совет, а члено-
вите — од редот на членовите на Извршниот совет 
и другите функционери во Извршниот совет и во 
републичките органи на управата. 
) 

Член 15 
Извршниот совет ги има следниве комисии: 
1. Комисија за безбедност, народна одбрана и 

општествена самозаштита, 
2. Комисија за кадровски и административни 

прашања. 
Извршниот совет може со посебни одлуки да 

образува и други комисии. 

Член 16 
Комисијата за безбедност, народна одбрана и 

општествена самозаштита го разгледува спроведу-
вањето на утврдената политика во областа на без-
бедноста, народната одбрана и општествената само-
заштита и му предлага на Извршниот совет пре-
земање на соодветни мерки во овие области, се 
грижи за координирање на работата на органите 
на управата, организациите на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници по 
прашањата на безбедносните и одбранбените под-
готовки и разгледува други прашања од значење 
за безбедноста, народната одбрана и општествената 
самозаштита. 

Член 17 
Комисијата за кадровски и административни 

прашања ги разгледува прашањата од областа на 
кадровската политика од надлежност на Советот, 
му дава предлози и мислења на Советот за име-
нување, односно назначување и разрешување од 
должност на функционери и работници што ги 
именува односно назначува Советот или што се 
именуваат по претходно мислење, предлог или во 
согласност со Советот, се грижи за спроведување 
на заклучоците на Советот во врска со кадров-
ската политика; донесува решенија во управна по-
стапка по предмети од надлежност на Советот, од-

лучува по барањата за доделување илинденски пен-
зии, по барањата од органите на управата за при-
мање на работа странски државјани во овие ор-
гани или лица без државјанство, одлучува во слу-
чаи на несогласност меѓу старешината на органот 
и работната заедница според Законот за самоупра-
вување и работни односи во органите на управата 
и донесува решенија во второстепена постапка спо-
ред ОВОЈ закон, му дава мислења и предлози на 
Советот по барањата за признавање старосна и 
семејна пензија според член 27 и 44 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување, донесува 
решенија за определување личен доход на функ-
ционерите што ги именува и разрешува Советот и 
врши други работи што ке и бидат ставени во над-
лежност со посебна одлука на Советот. 

Решенијата на Комисијата ги потпишува неј-
зиниот претседател. 

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 18 
До донесување на деловник на Извршниот со-

вет, во поглед на начинот на работењето на Сове-
тот и на неговите работни тела, како и на органи-
зацијата и делокругот на службите што вршат ра-
боти за потребите на Советот, сходно ќе се приме-
нуваат одредбите на Деловникот на Извршниот со-
вет на Собранието на СРМ („Службен весник на 
СРЖ" бр. 10/68). 

Член 19 
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзи-

ното донесување, а ќе се објави во „Службен ве-
сник на СРМ". 

Бр. 12-1293/1 
17 мај 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

253. 
Врз основа на член 18 и 19 од Законот за Из-

вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
а во врска со член 72, став 5 од Деловникот на Из-
вршниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 10/68) 
и член 18 од Одлуката за привремената внатрешна 
организација на Извршниот совет на Собранието 
на СРМ, Извршниот совет, на седницата одржана 
на 17. V. 1974 година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА ОДБОРИТЕ И КОМИСИИТЕ НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

I. За претседатели и членови на одборите и ко-
мисиите на Извршниот совет се именуваат, и тоа: 

ОДБОР ЗА СТОПАНСТВО 

Претседател: Васил Туџаров, потпретседател на 
Извршниот совет; 

Членови: 
1. Александар Варналиев, член на Извршниот 

совет и републички секретар за сообраќај и врски, 
2. м-р Александар Донев, член на Извршниот 

совет и републички секретар за индустрија и трго-
вија, 

3. Душко ѓорѓиев, член на Извршниот совет и 
републички секретар за труд, 

4. Асан Керим, член на Извршниот совет и ре-
публички секретар за економски односи со стран-
ство, 
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5. инж. д-р Јанко Лазаревски, член на Изврш-
ниот совет и републички секретар за земјоделство 
и шумарство, 

6. Андон Макрадули, член на Извршниот совет, 
7. инж. Стојан Маткалиев, член на Извршниот 

совет, 
8. инж. Томислав Папеш, член на Извршниот 

совет и републички секретар за урбанизам, стан-
бени и комунални прашања, 

9. Павле Тасевски, член на Извршниот совет и 
директор на Републичкиот завод за општествено 
планирање, 

10. Ристо Филиповски, член на Извршниот со-
вет и републички секретар за финансии, 

11. Милан Хорват, член на Извршниот совет, 
12. Никола Горичан, претседател на Комитетот 

за туризам и угостителство, 
13. Мемед Нурединовски директор на Републич-

киот завод за цени, 
14. Ѓоко Мојсов, директор на Републичкиот 

фонд за кредитирање на побрзиот развиток на сто-
пански недоволно развиените краишта, 

15. Претставник на Стопанската комора на Ма-
кедонија, 

16. Претставник на Републичката конференција 
на Сојузот на синдикатите на Македонија. 

ОДБОР ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА 
И КОМУНАЛЕН СИСТЕМ 

Претседател: д-р Трајче Грујоски, потпретсе-
дател на Извршниот совет; 

Членови: 
1. Мирко Буневски, член на Извршниот совет и 

републички секретар за внатрешни работи, 
2. д-р Владимир Митков, член на Извршниот 

совет и републички секретар за законодавство и 
организација, 

3. генерал-мајор Методија Стефановски, член 
на Извршниот совет и републички секретар за на-
родна одбрана, 

4. Милан Хорват, член на Извршниот совет, 
5. д-р ѓорѓи Цаца, член на Извршниот совет и 

републички секретар за правосудство, 
6. Претседателот на Врховниот суд на Македо-

нија, 
7. Претседателот на Вишиот стопански суд на 

Македонија, 
8. Републички јавен обвинител, 
9. Републичкиот општествен правобранител на 

самоуправувањето, 
10. Претставник на Заедницата на општините и 

градовите на Македонија, 
11. Претставник на Републичкиот одбор за ко-

ординирање активноста на месните заедници. 

ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА 
И КУЛТУРА 

Претседател: д-р Ружа Пановска, член на Из-
вршниот совет; 

Членови: 
1. Живко Василевски, член на Извршниот со-

вет и републички секретар за култура, 
2. Љупчо Копровски, член на Извршниот совет 

и републички секретар за образование и наука, 
3. Радуле Костовски, член на Извршниот совет 

и републички секретар за информации, 
4. д-р Сејфедин Сулејмани, член на Извршниот 

совет, 
5. Ристо Филиповски, член на Извршниот совет 

и републички секретар за финансии, 
6. д-р ѓорѓи Цаца, член на Извршниот совет и 

републички секретар за правосудство, 
7. Цветан Грозданов, претседател на Републич-

ката комисија за културни врски со странство, 
8. Претставник на Општата заедница на обра-

зованието, 

9. Претставник на Заедницата на научните деј-
ности, 

10. Претставник на Републичката заедница на 
културата, 

11. Претставник на Републичката заедница на 
физичката култура, 

12. Директорот на Републичкиот завод за школ-
ство. 

ОДБОР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

Претседател: д-р Вулнет Старова, потпретседа-
тел на Извршниот совет; 

Членови: 
1. Јездимир Богдански, член на Извршниот со-

вет и републички секретар за здравство и социјал-
на политика, 

2. Александар Варналиев, член на Извршниот 
совет и републички секретар за сообраќај и врски, 

3. Вера Димитрова, член на Извршниот совет, 
4. Душко ѓорѓиев, член на Извршниот совет и 

републички секретар за труд, 
5. инж. Томислав Папеш, член на Извршниот 

совет и републички секретар за урбанизам, стан-
бени и комунални прашања, 

6. Претставник на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување; 

7. Претставник на Републичката заедница на 
социјалната заштита, 

8. Претставник на^ Републичката заедница за 
општествената заштита на децата, 

9. Претставник на Заедницата на пензиско-ин-
валидското осигурување на Македонија, 

10. Претставник на Републичката заедница за 
вработување. 

ОДБОР ЗА ПРАШАЊА НА ОДНОСИТЕ 
СО СТРАНСТВО 

Претседател: Милан Хорват, член на Изврш-
ниот совет; 

Членови: 
1. Мирко Буневски, член на Извршниот совет и 

републички секретар за внатрешни работи, 
2. Живко Василевски, член на Извршниот совет 

и републички секретар за култура, 
3. Вера Димитрова, член на Извршниот совет, 
4. Душко ѓорѓиев, член на Извршниот совет 

и републички секретар за труд, 
5. Асан Керим, член на Извршниот совет и ре-

публички секретар за економски односи со стран-
ство, 

6. Радуле Костовски, член на Извршниот совет 
и републички секретар за информации, 

7. д -р Р у ж а Пановска, член на Извршниот 
совет, 

8. Цветан Грозданов, претседател на Републич-
ката комисија за културни врски со странство, 

9. Благој Михов, секретар на Секретаријатот за 
односи со странство во Извршниот совет, 

10. Претставник на Централниот комитет на 
СКМ, 

11. Претставник на Републичката конференција 
на ССРНМ. 

ОДБОР ЗА УРБАНИЗАМ И ЗА ЗАШТИТА 
НА ЧОВЕКОВАТА ОКОЛИНА 

Претседател: д-р Сејфедин Сулејмани, член на 
Извршниот совет; 

Членови: 
1. Јездимир Богдански, член на Извршниот со-

вет и републички секретар за здравство и социјал-
на политика, 

2. Александар Варналиев, член на Извршниот 
совет и републички секретар за сообраќај и врски, 
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3. м-р Александар Донев, републички секретар 
за индустрија и трговија, 

4. Љупчо Копровски, член на Извршниот совет 
и републички секретар за образование и наука, 

5. инж. Томислав Папеш, член на Извршниот 
совет и републички секретар за урбанизам, станбе-
ни и комунални прашања, 

6. тенорал-мајор Методија Стефановски, член 
на Извршниот совет и републички секретар за на-
родна одбрана, 

7. Никола Горичан, претседател на Комитетот 
за туризам и угостителство, 

8. Претставник на Републичката конференција 
на ССРНМ, 

9. Претставник на Републичкиот одбор за коор-
динирање активноста на месните заедници. 

КОМИСИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ, НАРОДНА 
ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА 

САМОЗАШТИТА 

Претседател: Благој Попов, претседател на Из-
вршниот совет; 

Членови: 
1. Мирко Буневски, член на Извршниот совет и 

републички секретар за внатрешни работи, 
2. д-р Трајче Труј оски, потпретседател на Из-

вршниот совет, 
3. д-р Вулиет Старова, потпретседател на Из-

вршниот совет, 
4. генерал-мајор Методија Стефановски, член 

на Извршниот совет и републички секретар за на-
родна одбрана, 

5. Васил Туџаров, потпретседател на Извршниот 
совет. 

КОМИСИЈА ЗА КАДРОВСКИ 
И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРАШАЊА 

Претседател: Вера Димитрова, член на Изврш-
ниот совет; 

Членови: 
1. Андон Макрадули, член на Извршниот совет, 
2. д-р Р у ж а Пановска, член на Извршниот 

совет, 
3. д-р Сејфедин Сулејмани, член на Изврш-

ниот совет, 
4. Милан Хорват, член на Извршниот совет, 
5. Лазар Лабачевски, секретар на Извршниот 

совет, 
6. Трајко Кецкаровски, секретар на Секрета-

ријатот за кадровски прашања во Извршниот совет. 
II. Ова решение влегува во сила со денот на 

донесувањето. 

Бр. 12-1279/1 Претседател 
17 мај 1974 година на Извршниот совет, 

Скопје Благој Попов, е. р. 

254. 
Врз основа на член 11 став 2 од Законот за 

општествено договарање и самоуправно спогоду-
вање за основите и мерилата за распределба на 
доходот и на личните доходи и за општествено 
насочување на распределбата на доходот („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 24/71), Извршниот совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ЗАЕДНИЧКАТА 
КОМИСИЈА ЗА ОПШТЕСТВЕНО ДОГОВАРАЊЕ 
ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО И ВО ОБ-

ЛАСТА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I. За членови на заедничката Комисија за оп-
штествено договарање во областа на стопанството и 
во областа на општествените дејности се имену-
ваат: 

а) во областа на стопанството: 
1. ДУШКО ГЕОРГИЕВ, член на Извршниот со-

вет и републички секретар за труд; 
2. АНДОН МАКРАДУЛИ, член на Извршниот 

совет; 
3. АЛЕКСАНДАР ДОНЕВ, член на Извршниот 

совет и републички секретар за. индустрија и тр-
говија; 

б) во областа на општествените дејности: 
1. ДУШКО ГЕОРГИЕВ, член на Извршниот со-

вет и републички секретар за труд; 
2. ЈЕЗДИМИР БОГДАНСКИ, член на Изврш-

ниот совет и републички секретар за здравство и 
социјална политика; 

3. ЉУПЧО КОПРОВСКИ, член на Извршниот 
совет и републички секретар за образование и 
наука. 

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

Бр. 12-1500/1 
3 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

255. 

Врз основа на член 34 од Законот за органи-
зирање на дејност за унапредување на образовани-
ето и воспитувањето („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/74), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА МАТИЧНАТА КОМИСИЈА ЗА ПОДГОТОВ-
КИТЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗО-

ВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО 

I. За претседател и членови на Матичната ко-
мисија за подготовките за почеток со работа на 
Републичкиот завод за унапредување на образова-
нието и воспитувањето се именуваат: 

а) за претседател 
д-р ВОЈО КУШЕВСКИ, вонреден професор на 

Филозофскиот факултет во Скопје; 
б) за членови: 
— БРАНКО ПЕТРОСКИ, виш предавач на Фи-

лозофскиот факултет во Скопје; 
— д-р МИЛКА ШОПОВА, вонреден професор 

на Природно-математичкиот факултет во Скопје; 
— ДИМИТАР ТЕР АСИМОВСКИ, директор на 

Центарот за идеолошко-политичко образование и 
студии; 

— ВЕРА ХРИСТОВА, директор на Градежно 
училишниот центар „Здравко Цветковски" зо 
Скопје. 

И. Ова решение влегува во сила со донесува-
њето а ќе се објави во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1501/1 
3 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 
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256. 

Врз основа на член 32 од Законот за орга-
низирање на дејност за унапредување на образо-
ванието и воспитувањето („Службен весник на 
СРМ" бр. 17/74), Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН ИЗВРШЕН 
ОРГАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНА-
ПРЕДУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИ-

ТУВАЊЕТО ВО СКОПЈЕ 

I. За привремен извршен орган на Републич-
киот завод за унапредување на образованието и 
воспитувањето се именува 

— ЛАЗАР ЛАЗАРЕВСКИ, досегашен помошник 
директор на Републичкиот завод за школство. 

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

Бр. 12-1499/1 
3 јуни 1974 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

257. 

Врз основа на член 31 од Законот за пријаву-
вање и испитување потеклото на имотот („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 20/74), републичкиот се-
кретар за финансии донесува 

(Пред пополнувањето да се про-
чита објаснувањето на пријавата) 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ПРИЈАВАТА ЗА НЕДВИЖ-
НИОТ ИМОТ НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Пријавата со податоците за недвижен имот ја 

поднесува секој граѓанин до надлежниот орган на 
општината. Пријавата се поднесува според местото 
на живеењето на граѓанинот. Граѓанинот е должен 
во пријавата да го внесе целокупниот недвижен 
имот кој го поседува на територијата на СФРЈ на 
денот на влегувањето во сила на Законот за при-
јавување и испитување потеклото на имотот. 

Пријавата се поднесува до надлежниот орган 
на општината непосредно или преку пошта препо-
рачано. 

Член 2 
Кога надлежниот орган непосредно ќе ја прими 

пријавата, должен е на подносителот да му издаде 
потврда за приемот на пријавата. 

Член 3 
Образецот на пријавата за недвижен имот е 

составен дел на овој правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 08-1706/1 
13 јуни 1974 година 

Скопје 
Републички секретар 

за финансии, 
Ристо Филиповски, е. р. 

ГРБ 

ДО СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА 

— Служба за имотно-правни работи — 

П Р И Ј А В А 

за недвижниот имот на граѓаните во смисла на член 3 став 1 од Законот за пријавување и испитување 
потеклото на имотот 

Подносител на пријавата: 

(Име, татково име и презиме) 

(Занимање) 

(Година на раѓање) 

Адреса на подносителот на пријавата: 

(Место, улица, број на куќата и станот) 

(Организацијата во која е запослен подносителот на пријавата) 

Закон за пријавување и испитување потеклото 
на имотот („Службен весник на СРМ", бр. 20/1974 г.) 
стапил во сила на ден 7 мај 1974 година. 
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ПОСЕБНИ НАПОМЕНИ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ПРИЈАВАТА 

Бр. 26 — Стр. 655 

Изјавувам дека во пријавата точно и потполно ги внесов сите податоци. Познато ми е дека 
непријавување™ или неточно давање на податоци за имотот претставува прекршок од член 34 став 1 
од Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот. 

(место) (потпис на подносителот 
на пријавата) 

(датум) 

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА ПОПОЛ НУВАЊЕ НА ПРИЈАВАТА 

— Според член 3 од Законот за пријавување и испитување потеклото на имотот, сите граѓани се 
должни на надлежниот орган на општината, според местото на живеалиштето на граѓанинот, да го 
пријават целокупниот недвижен имот што на денот на влегувањето во сила на овој закон го поседуваат 
на територијата на СФРЈ, како и промените што ќе настанат со прибавувањето на недвижниот имот. 

— Во колоната 5 за земјоделско земјиште, се внесуваат податоци во хектари по класи. 
— За зградите: станбени згради, стан како посебен дел од зградата, зграда за одмор и з а л е -

пување, деловна. зграда и деловна просторија во состав на станбена или деловна зграда, се внесува 
површината во м2. За станбена зграда, со повеќе од еден стан, се внесува површината на секој стан 
поодделно. Површината на гаражи се искажува како станбен простор. 

— Во колоната 6 се внесува основот на стекнувањето на имотот: со купување,' изградување, 
наследство, поклон и др. 

— Во колоната 7 се внесува: 
— ако имотот е стечен со правна работа (купопродажба, поклон, наследство или на друг 

начин) годината кога имотот е набавен; 
— ако имотот е стекнат со изградба, год ин ата кога објектот е довршен; 
— ако објектот е во изградба, годината на започнувањето со работа со тоа што во соодвет-

ната колона (5) се прикажува нето површината на проектот. 
— Во колоната 8 како „Вредност на имотот" се упишува вкупниот износ според времето на 

стекнувањето. 
Ако имотот е стекнат со купување, како вредност се внесува купопродажната цена од договорот. 
К а ј изградените објекти се внесува вредноста на објектот во времето на изградувањето, 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВА-
Њ Е НА РАБОТНИЦИТЕ — ГОСТИВАР 

77. 
Врз основа на член 34 став 2 од Законот за 

здравствено осигурување и задолжителните видо-
ви на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРИ" бр. 21/71 и 24/73), член 44 став 
1 точка 1 и 254 став 1 точка 2 од Статутот на За -
едницата на здравственото осигурување на работ-
ниците — Гостивар, Собранието на Заедницата на 
здравственото осигурување на работниците — Го-
стивар, на седницата одржана на 12 декември 1973 
година, донесе 

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

НА РАБОТНИЦИТЕ 

Глава I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со овој правилник поблиску се утврдуваат ус-
ловите и начинот на остварување здравствена за-
штита и другите права од здравственото осигуру-
вање на осигурените лица на Заедницата на здрав-
ственото осигурување на работниците — Гостивар 
(во натамошниот текст: Заедница), во целост или 
делумно врз товар на средствата на Заедницата. 

Член 2 
Одредбите на овој правилник ќе се примену-

ваат на сите осигурени лица — работници на За -
едницата и во случаите кога постојано или повре-
мено работат или престојуваат надвор од подрач-
јето на Заедницата. 

Член 3 
Осигурените лица ја остваруваат здравствената 

заштита во сите здравствени работни организации 
кои се основани и работат по прописите на Зако-
нот за здравственото осигурување, а на начинот 
предвиден во Законот за здравственото осигуру-
вање и задолжителните видови на здравствената 
заштита на населението (во натамошниот текст: За -
кон); Статутот на Заедницата на здравственото оси-
гурување на работниците — Гостивар (во ната-
мошниот текст: Статут); овој правилник; другите 
општи акти на Заедницата и договорот склучен по-
меѓу здравствените работни организации и Заед-
ницата. 

Член 4 
Осигурено лице остварува здравствена зашти-

та, по правило, ка ј здравствената работна органи-
зација со која Заедницата склучила договор во ме-
стото на работата или живеалиштето, која може 
да му пружи потребна здравствена услуга, а спо-
ред сопствениот слободен избор. 

Во случај избраната здравствена работна орга-
низација да не е во можност на осигуреното лице 
да му пружи одделни здравствени услуги, осигу-
реното лице таквите услуги ке ги користи во на ј -
блиското место каде постои здравствена работна 
организација која може да пружи такви здрав-
ствени услуги. 

За време на привремен престој надвор од под-
рачјето на Заедницата поради службено патување, 
користење на годишен одмор, во медицински оправ-
дани и итни случаи и други оправдани причини, 
осигуреното лице може на товар на средствата на 
Заедницата да оствари здравствена заштита ка] 
најблискиот лекар односно здравствена работна ор-
ганизација на подрачјето каде привремено престо-
јува, доколку со овој правилник не е определено 
поинаку. 

Член 5 
Осигурениците кои работат надвор од подрач-

јето на Заедницата и членовите на семејствата кои 
постојано се настане™ на подрачјето на други за-
едници, остваруваат здравствена заштита во обем 
и на начин предвиден со Статутот и Правилникот 
за начинот и условите на користење здравствена 
заштита на Заедницата на здравственото осигуру-
вање на подрачјето каде тие работат односно ж и -
веат. 

Член 6 
Трошоците за користењето на здравствената за-

штита паѓаат во целост на товар на средствата на 
Заедницата, ако осигуреното лице здравствената 
заштита ја користи на начинот предвиден со За -
конот, Статутот на Заедницата и другите акти до-
несени врз основа на него, како и договорот склу-
чен помеѓу Заедницата и здравствените работни 
организации, доколку со општи акти на Заедни-
цата не е воведено учество на осигурените лица во 
трошоците за користење на здравствена заштита. 

Во колку осигуреното лице користи здравствена 
заштита поинаку од условите утврдени со општи-
те акти на Заедницата, Заедницата ги поднесува 
трошоците во височина која би одговарала да е 
таква здравствена заштита пружена во здравстве-
на работна организација, во која осигуреното лице 
требало да користи здравствена заштита во смисла 
на овој правилник, а разликата ја сноси осигуре-
ното лице. 

Член 7 
Осигурените лица здравствената заштита ја ко-

ристат врз основа на пропишана исправа (здрав-
ствена легитимација) издадена од Службата на За -
едницата ка ј која се осигурени. 

При користењето на здравствената заштита 
осигурените лица се долнени да го докажат свој-
ството на осигурено лице со здравствена легитима-
ција заверена со податоци за осигурувањето и по 
потреба, својот идентитет да го потврдат со лична 
карта. 

По исклучок од претходниот став, осигуреното 
лице може да користи здравствена заштита и без 
здравствена легитимација кога медицинската помош 
му е итно потребна, со тоа што дополнително, во 
рок од 3 дена, да го докаже своето право на кори-
стење здравствена заштита на товар на Заедницата. 

По исклучок од ставот 1 на овој член децата до 
2 месеци возраст здравствена заштита можат да 
користат и врз основа на здравствената легитима-
ција на еден од родителите. 

Член 8 
Ако осигуреното лице на кое му е издадена 

здравствена легитимација, престојува односно има 
живеалиште надвор од местото на седиштето на ра-
ботната организација или приватниот работодавец 
ка ј кој осигуреникот работи, тоа користи здрав-
ствена заштита врз основа на здравствена легити-
мација и потврда за работен однос на осигурени -
кот која ја издава работната организација, рабо-
тодавецот или надлежната служба на Заедницата. 

Член 9 
Во колку за одделни видови здравствена за-

штита е утврдено задолжително учество на осигу-
рените лица (партиципација) во трошоците за ко-
ристење на одделни видови здравствена заштита, 
осигуреното лице е должно тој дел на трошоците 
да го плати непосредно на здравствената работна 
организација при користењето на здравствената 
заштита. 
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Глава II 

СЛОБОДЕН ИЗБОР НА ЛЕКАР И ЗДРАВСТВЕНА 
РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Член 10 
Осигурените лица слободно ја избираат здрав-

ствената работна организација и лекар од општа 
медицина, стоматолог (забар), педијатар, фтизиолог, 
гинеколог кои работат во здравствените работни 
организации во местото на работата односно ж и -
веалиштето на осигуреното лице со кои Заедницата 
има склучено договор за пружање здравствена за-
штита на осигурените лица. 

Осигурено лице може непосредно и без упат 
да користи здравствена заштита ка ј избран лекар 
во специјалистичките диспанзери за борба против 
ракот, туберкулозата, дијабетисот, алкохолизмот и 
диспанзерите за душевно болни лица. 

Член 11 
Осигурените лица обезбедуваат слободен избор 

на лекар-поединец односно лекар-специјалист (член 
10) со своето определување и регистрација во служ-
бената евиденција на надлежната здравствена ра-
ботна организација според своето место на рабо-
тата односно живеалиштето. 

Член 12 
Изборот на лекарот од членот 10 од овој пра-

вилник за децата од предучилишна и училишна 
возраст го вршат родителите односно старателите 
според местото на живеалиштето на децата. Во 
местата каде што нема детски диспанзер односно 
училишни амбуланти, децата ги определуваат ка ј 
лекари од општа практика. 

Член 13 
Во здравствени работни организации односно 

на истурените здравствени пунктови во кои не е 
можно да се изврши избор на лекар поради мал 
број на лекари според местото на работата односно 
живеалиштето на осигурените лица, надлежен ле-
кар е лекарот кој работи во таквите здравствени 
работни организации односно пунктови. 

Член 14 
Осигуреното лице, по правило, може да ја ме-

нува избраната работна организација односно из-
браниот лекар со пренесување на својот здравствен 
картон и останатата медицинска документација ка ј 
новоизбраната здравствена работна организација 
односно лекар. 

По исклучок, осигуреник ка ј кого е утврдена 
привремена спреченост за работа (отворено боле-
дување) не може да ја менува избраната здрав-
ствена работна организација односно лекарот-пое-
динец се додека таа спреченост трае, како ни во 
рок од 30 дена по престанокот на таа спреченост. 

Член 15 
Осигурено лице кое нема избран лекар, одно-

сно здравствена организација, ќе се смета Дека се 
определило за лекар односно здравствена работна 
организација ка ј кого првпат ќе се обрати поради 
користење на основна здравствена заштита. 

Член 16 
На осигурено лице избраниот лекар може да му 

ускрати натамошно пружање на здравствена заш-
тита во случај на груба повреда на домашниот ред 
на здравствената работна организација или на не-
придржување на одреден начин на лекување или 
поради неодговорен однос на осигуреното лице 
спрема лекарот (заканување, обид за физички на-
пад и ел). 

Избраниот лекар не може да одбие пружање на 
здравствена заштита, доколку со таквото одбивање 

би можеле да настанат штетни последици по здрав-
јето на осигуреното лице, како и за времетраењето 
на привремената неспособност за работа поради бо-
лест, се додека трае таквата неспособност. 

За секој случај од претходниот став одлучува 
здравствената работна организација во смисла на 
Законот за здравство („Службен весник на СРМ" 
бр. 20/70). 

Член 17 
Осигурено лице има право на конзилијарен 

преглед: 
1. ако боледува од болест чија дијагноза не е 

утврдена во поединечен преглед од два и повеќе 
лекари односно ако двајца лекари дале различна 
дијагноза; и 

2. доколку надлежната лекарска комисија на 
Заедницата оцени дека е потребен конзилијарен 
преглед. 

Член 18 
Кснзилијареи преглед, во смисла на претход-

ниот член, се врши во истата или најблиската 
здравствена работна организација која располага 
со медицински стручњаци за конзилиум. 

Составот на конзилиумот го определува дирек-
торот на здравствената работна организација во ко-
ја треба да се изврши конзилијарниот преглед. 

Мислењето што е дадено од коизилиумот е за-
должително за лекарот кој го лекува осигуреното 
лице односно лекарската комисија. 

Во колку конзилијарниот преглед треба да се 
изврши надвор од местото на работата односно ж и -
веалиштите, осигуреното лице има право на патни 
и дневни трошоци спрема Одлуката на Заедницата. 

Глава III 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

1. Користење на амбулантна здравствена заштита 

Член 19 
Здравствената заштита осигурените лица ја 

остваруваат непосредно односно без упат ка ј из-
браниот лекар и здравствената работна организа-
ција. 

Преглед и лекување к а ј лекар-специјалист, ос-
вен ка ј лекарите-специјалисти од членот 10 од овој 
правилник, осигурените лица остваруваат само со 
упат од избоаниот лекар од општа медицина со 
право на избор на лекар-специјалист на подрачјето 
на местото на работењето односно живеалиштето 
на осигуреникот. 

Ако според местото во кое осигуреното лице е 
упатено да користи здравствена заштита е по-
требно да му се надоместат патни трошоци, лекарот 
што го упатува ќе му издаде патен налог. На пат-
ниот налог здравствената работна организација што 
пружила здравствена заштита констатира ден и 
час на јавувањето на осигуреното лице, денот и 
часот на завршувањето на прегледот односно услу-
гите на осигуреното лице. 

По добивање на упатот осигуреното лице е 
должно да се јави на здравствената работна орга-
низација во која е упатено, а најдоцна во рок од 
десет дена по приемот на упатот, по извршениот 
преглед осигуреното лице е должно да се јави на 
лекарот кој го упатил на таков преглед веднаш, 
а најдоцна во рок од 3 дена поради натамошен 
преглед. 

Во упатот од ставот 2 на овој член лекарот од 
општа медицина, покрај дијагнозата, задолжително 
треба да ги означи и резултатите од лаборатори-
ските и други анализи доколку такви се вршени 
како и третманот на непосредното лекување и по-
стигнатите резултати од претходното лекување. 

Преглед и лекување надвор од избраната здрав-
ствена организација осигурените лица остваруваат 
само со упат од лекар-специјалист од соодветниот 
профил. Во случаите кога таков профил во избра-
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ната здравствена организација не постои, специ-
јалистичкиот упат го издава избраниот лекар од оп-
шта медицина. 

Во колку осигурените лица бараат да остварат 
специј а листичка здравствена заштита надвор од 
избраната здравствена организација за профили 
кои му ги обезбедува избраната здравствена орга-
низација, сами ги поднесуваат трошоците за на-
правените прегледи и услуги. 

Член 20 
Лекар од општа практика може да упати оси-

гурено лице на амбулантни прегледи и лекување 
односно медицинска рехабилитација во здравстве-
ни и други специјализирани работни организации 
во Републиката надвор од подрачјето на Заедни-
цата, а по согласност од лекарската комисија на 
Заедницата и надвор од Републиката. 

Лекарската комисија од претходниот став, по 
потреба, во консултација со надлежната клиника 
при Медицинскиот факултет — Скопје, ја утврдува 
потребата за лекување на осигуреното лице во 
здравствена работна организација надвор од Ре-
публиката односно во странство, ако таква здрав-
ствена заштита не може да се обезбеди во нашата 
Република односно во нашата земја. 

Член 21 
Осигуреното лице остварува здравствена заш-

тита ка ј избран лекар-специјалист во здравствена 
работна организација на подрачјето каде работи од-
носно во местото на живеалиштето. 

Во колку осигуреното лице бара од избраниот 
лекар од општа медицина упат до некој специја-
лист подалеку од најблиската здравствена работна 
организација, нема право на патни трошоци. 

Лекарот-специјалист од ставот 1 на овој член, 
ка ј кого осигуреното лице е упатено на специја-
листички преглед односно лекување, должен е да 
го извести лекарот што го упатил болниот за сво-
јот наод, односно спроведеното испитување. 

Член 22 
Ако осигуреното лице користи здравствена за-

штита на подрачјето на Заедницата, во местото на 
работата, односно живеалиште, ка ј друг лекар од 
општа медицина, само ќе ги сноси трошоците за 
прегледот и услугите, освен во итни случаи. Во 
случај на отсутноста на избраниот лекар или кон-
фликтот со истиот, осигуреното лице може да се об-
рати ка ј друг лекар во здравствената организација, 
па дури и да го смени избраниот лекар. 

Член 23 
Осигуреното лице има право да користи меди-

цинска помош и нега во својот стан и во служба-
та за итна помош, кога спрема мислењето на из-
браниот лекар односно лекарот на службата за 
домашна посета и итна помош постои медицинска 
оправданост односно кога според пријавата на за-
болувањето осигуреното лице не е во можност таква 
помош да КОРИСТИ во здравствената организациона 
која му обезбедува здравствена заштита, додека 
постои оправдување за пружање на таква помош. 

Ако осигуреното лице од ставот 1 на овој член 
неоправдано ја повикало службата за домашна по-
сета односно итна помош, должно е само да ги 
сноси трошоците за таквите услуги. 

Во случај на приговор кон мислењето на из-
браниот лекар односно лекарот на службата за до-
машна посета, во смисла на претходниот став, оцен-
ка дава лекарската комисија на Заедницата во рок 
од 24 часа. Приговорот се поднесува усно, на за-
писник или писмено до лекарот кој дал такво ми-
слење, а овој е должен без одлагање, заедно со 
поставената дијагноза, да го достави на лекарската 
комисија. Одлуката на лекарската комисија е ко-
нечна. 

Член 24 
Осигурено лице — породилка има право на ме-

дицинска помош и нега во својот стан непосредно 
по отпуштањето од породилиште^, ако за таква 
помош односно домашна нега, според мислењето 
на избраниот лекар, постои неопходна потреба по-
ради здравствената состојба на породилката одно-
сно новороденчето. 

Член 25 
Здравствените работни организации од членот 

19 од 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 надлежен орган со посе-
бен пропис, при приемот на избраниот лекар оси-
гуреното лице го носи со себе и личниот картон. 

2. Користење на стационари!) лекување 

Член 26 
Кога поради природата на заболувањето не е 

можно да се спроведе со успех амбулантно и до-
машно лекување, избраниот лекар-поединец одно-
сно лекарот-специјалист ка ј кого осигуреното лице 
било упатено поради преглед и лекување, како и 
лекарот на службата за итна помош односно ле-
карот на стационарната здравствена работна орга-
низација, осигуреното лице го упатува на леку-
вање до најблиската стационар™ здравствена ра-
ботна организација. 

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

Во стационарните здравствени работни органи-
зации надвор од подрачјето на Заедницата, односно 
во организации надвор од нашата Република и зем-
јата, осигурените лица се упатуваат на лекување 
на начинот и по постапката предвидени со членот 
20 од овој правилник. 

Член 27 
Стационарната здравствена работна организа-

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

Ако при прегледот од ставот 1 на овој член се 
констатира дека болниот нема потреба од стацио-
н а р и лекување, го враќа на лекарот-поединец 
со свое мислење за натамошен третман на амбу-
лантно-поликлиничко лекување. 

Член 28 
Доколку стационарната здравствена работна 

организација нема слободно место за прием и сме-
стување на болниот за одредено време писмено го 
повикува на лекување откако ќе се создадат усло-
ви за неговиот прием. 

Член 29 
Ако лекувањето не може со успех да се из-

врши во стационарната здравствена работна орга-
низација на 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 односно лекарската 
комисија која го упатила на лекување. 

Член 30 
Ако осигуреното лице не сака да се лекува во 

стационари здравствена работна организација во 
која е упатено од надлежниот лекар односно лекар-
ската комисија, туку бара да биде упатено во некоја 
друга стационар™ здравствена работна организаци-
ја, надлежниот лекар ќе го уважи таквото барање 
и ќе издаде упат за такво лекување во здравстве-
ната работна организација која осигуреното лице 
само ја избрало. Во таков случај трошоците за ле-
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кување и патните трошоци паѓаат на товар на 
средствата на фондот до износот колку би тре-
бало да се платат на здравствената работна орга-
низација во која осигуреното лице требало да браде 
упатено. Разликата до полниот износ на трошоците 
паѓа на товар на осигуреното лице. 

Член 31 
При давањето на болничкиот упат во смисла 

на претходниот член, надлежниот лекар на десниот 
агол од упатот ќе го стави овој текст: „Заедницата 
ги поднесува трошоците за ова лекување до виси-
ната утврдена со договорот склучен помеѓу: (назив 
на здравствената работна организација) и За -
едницата". На долната десна страна под овој текст: 
„Согласен за плаќање на разликата во цената" кој 
своерачно го потпишува осигуреникот, а неговиот 
потпис го заверува лекарот. 

Член 32 
На осигуреното лице кое се упатува на стацио-

нари© лекување му се дава пропишан болнички 
упат за осигурени лица, како и потврда за патни 
и дневни трошоци, доколку на такви има право. 

Член 33 
Осигуреното лице кога е упатено на лекување 

во стационар™ здравствена работна организација, 
должно е да се јави во рокот што ќе го одреди 
надлежниот лекар, а најдоцна во рок од 48 часа, 
освен во стационар™ здравствена работна органи-
зација 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. 

Ако осигуреникот одбие одредена медицинска 
помош или интервенција, освен ако со закон не е 
потребна согласност од болниот за таква помош или 
интервенција ќе се смета дека болниот го одложува 
лекувањето. 

Член 34 
Ако стационарната здравствена работна орга-

низација утврди дека осигуреното лице може да се 
лекува во својот стан (домашно лекување), може 
сама да преземе грижа за спроведување на такво 
лекување или да му предложи на лекарот-поеди-
нец односно на амбулантно-поликлиничката служ-
ба за спроведување на домашно лекување. 

Домашно лекување може да се организира за 
болните кои имаат потребни станбени услови и ако 
со таквото лекување не се доведува во опасност 
здравствената состојба на членовите од неговото 
семејство (опасност од зараза и др.). Условите за 
домашно лекување претходно треба да ги нолита 
иатоонажната служба на стационарната односно 
амбулантно-поликлиничката служба на здравстве-
ната работна организација ка ј која осигуреното 
лице се лекува. 

При спроведување на домашното лекување за 
болните лица задолжително се води пропишаната 
здравствена евиденција (историја на болеста, тем-
пературна листа, земање на лекарства, движењето 
на болеста и ел.). 

Член 35 
За време на стационарното лекување на дете-

доенче до една година, мајката го придружува де-
тето, а децата до тригодишна возраст мајката мо-
же да ги придружува само во исклучително меди-
цински оправдани случаи, за кое одлучува рако-
водителот на соодветното одделение. 

За време на лекувањето на мај ката-доилка, на 
детето доенче до 1 година старост му се обезбедува 
бесплатна нега и сместување. 

За време на престојот во стационарот на ма ј -
ката и се обезбедува исхрана и сместување на то-
вар на средствата на Заедницата. 

За останатите случаи на придружникот, тро-
шоците ги поднесува осигуреникот. 

Член 36 
За домашното лекување од претходниот член 

заемните права и обврски помеѓу Заедницата и се-
мејството на болниот во поглед на обезбедување 
исхрана и потребната нега се регулираат со до-
говор. 

Член 37 
Контролен преглед на осигурените лица што се 

лекувале во стационари* здравствени работни ор-
ганизации се врши во местото на работата или ж и -
веалиштето на осигуреното лице односно во најбли-
ската здравствена работна организација која може 
да изврши таков преглед и со која Заедницата 
склучила договор. 

Ако е потребно осигуреното лице да биде упа-
тено во друга здравствена работна организација по-
ради контролен преглед, надлежниот лекар за так-
вото упатување задолжително прибавува мислење 
од лекарската комисија на Заедницата, освен ако 
тоа го бара стационарната здравствена организа-
ција. 

Член 38 
За спроведено стационарно лекување на оси-

гурено лице, за кое лекарската комисија на Заед-
ницата стручно ќе оцени дека таквото лекување 
не било нужно и целисходно односно лекувањето 
можело со исти резултати амбулантно да се спро-
веде, Заедницата на стационарната здравствена ра-
ботна организација ќе ги надомести трошоците 
утврдени со договорот само за медицинскиот дел. 

Член 39 
Децата на родители болни од туберкулоза, кои 

немаат услови за живеење во станот на родите-
лите, можат да се изолираат во домови на здрави 
семејства, со посебен надоместок на трошоците за 
нивното сместување и исхрана. 

Височината на надоместокот ја утврдува Со-
бранието на Заедницата. 

3. Користење на лекарства 
Член 40 

Осигурените лица при лекувањето користат ле-
карства на начинот и под условите предвидени со 
Правилникот за начинот на пропишувањето, изда-
вањето и наплатувањето на лекарствата што го 
донесува Собранието на Заедницата и договорот 
склучен помеѓу здравствената организација и За -
едницата. 

Член 41 
Кога осигуреното лице по завршеното стацио-

н а р и лекување, според мислењето на стручниот 
колегиум на стационарната здравствена работна ор-
ганизација, треба да употребува одредени лекарства 
од странско производство одобрени само за кли-
ничка примена, Заедницата ги поднесува трошоците 
за набавка на потребната количина на таквите ле-
карства, доколку примена на тие лекарства обез-
беди здравствената работна организација на начи-
нот предвиден со ДОГОВОРОТ помеѓу здравствената 
работна организација и Заедницата. 

Ако осигурено лице набави лек од странство 
надвор од постапката предвидена со овој правил-
ник, Заедницата не е обврзана да ги поднесува тро-
шоците за така набавените лекарства. 

Член 42 
Осигурени лица учествуваат во поднесување на 

трошоците за користење на издадените лекарства 
во височи™ што ќе ја определи Собранието на За -
едницата со посебна одлука. 

Член 43 
Осигурениците и членовите на нивните семеј-

ства постојано настанеш надвор од подоачтето на 
Заедницата, како и за времето на привремениот 
престој на подрачјето на друга заедница, лековите 
ги користат по прописите кои важат на подрачјето 
на Заедницата каде се настанети односно каде 
привремено престојуваат. 
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Член 44 
На осигурените лица ќе им се препишуваат на 

товар на средствата на Заедницата само оние ле-
карства кои се внесени во листата на лекарствата 
што ја утврдува Советот на Сојузот на заедниците 
на здравственото осигурување на Македонија. 

4. Користење на забоздравствена заштита 

Член 45 
Осигурените лица преку слободно избран ле-

кар-стоматолог и здравствена работна организација 
користат превентива, нега и лекување на заби и 
уста, забнопротетичка помош и забнопротетички 
средства. 

Член 46 
Осигурените лица забоздравствените услуги ги 

користат непосредно ка ј избраната ординација на 
здравствените работни организации на подрачјето 
на Заедницата, а забнотехничките и забнопротг-
тичките работи — доколку ги исполнуваат усло-
вите предвидени со Правилникот за правата на 
протетички средства и ортопедски средства. 

За време на привремениот престој надвор од 
подрачјето, односно надвор од местото на живеење 
осигурените лица можат да користат забоздравстве-
на заштита на товар на средствата на Заедницата 
определени за таа цел само ако се работи за пре-
вентива, нега и лекување на заболени заби и уста. 

Доколку се во прашање забнотехнички односно 
забнопротетички работи, на товар на средствата на 
Заедницата ќе паднат трошоците само во височина 
на трошоците колку што би изнесувале тие работи 
кога би се извршиле ка ј соодветната здравствена 
работна организација на подрачјето на Заедницата. 

Височината на трошоците се утврдува на начин 
предвиден со членот 6 став 2 од овој правилник. 

Член 47 
Осигурените лица кои имаат живеалиште над-

вор од подрачјето на Заедницата, користат забо-
здравствена односно забнопротетичка помош и 
средства ка ј забните ординации на подрачјето на 
кое живеат, а во обемот и на начинот утврден на 
подрачјето на Заедницата на кое тие живеат. 

Забоздравствената заштита од претходниот став 
осигуреното лице може да ја користи и на под-
рачјето на Заедницата ка ј која е осигурено и во 
обемот пропишан од оваа заедница, без право на 
патни и дневни трошоци. 

Член 48 
Забнопротетичка помош и средства осигуреното 

лице добива под условите пропишани со Правил-
никот за индикациите рта забнопротетичка помош, 
за стандардите на материјали од кои се изработу-
ваат забнопротетичките средства и за роковите на 
траењето на тие средства (во натамошниот текст: 
Правилник за забнопротетичка помош) и ако ги 
исполнува условите на претходното осигурување 
предвидени со Статутот врз основа на кој користи 
право од здравственото осигурување. 

По исклучок од претходниот став, без прет-
ходно осигурување забнопротетичка помош и сред-
ства добиваат осигурените лица чија потреба од 
таква помош е предизвикана како последица на не-
среќа на работа или професионално заболување 
или во рамките на задолжителните видови на 
здравствената заштита. 

Член 49 
Потребата за забнопротетичка помош и сред-

ства ја утврдува лекар-стоматолог и издава потвр-
да за изработка на забнопротетички средства која 
се заверува од страна на службата на Заедницата 
и само врз основа на така заверена потврда се из-
работуваат забнопротетичките средства. 

Член 50 
Во случаите кога осигуреното лице побара да 

му се изработат забнопротетички средства од не-
стандарден материјал, должно е да плати разлика 
во цената на стандардниот материјал и употребе-
ниот нестандарден материјал, доколку здравстве-
ната работна организација му обезбеди нестандар-
ден материјал. 

Ако осигуреното лице само обезбеди нестандар-
ден материјал, има право на надоместок во висо-
чина на цената на стандардниот материјал кој би 
бил употребен. 

Член 51 
Превентивните мерки на забоздравствената за-

штита на осигурените лица се обезбедуваат врз ос-
нова на програма и договор за пружање на здрав-
ствена заштита склучен помеѓу Заедницата и 
здравствената работна организација. 

При обезбедувањето на здравствена заштита од 
претходниот став приоритет се дава на децата и 
младината и на возрасните осигуреници кои се из-
ложени на почести заболувања како што се: гра-
фичките, хемиските и други работници. 

5. Користење на протетички и ортопедски 
средства и санитарни справи 

Член 52 
Осигуреното лице има право на протетички и 

ортопедски средства и помагала ка ј организациите 
кои ги изработуваат овие средства и помагала и 
со кои Заедницата има договор за изработка на тие 
средства и помагала односно таков договор склучи-
ла организацијата со подрачната заедница на 
здравственото осигурување. 

Потребата за набавка на протетички и ортопед-
ски средства и помагала ја утврдува лекарот-спе-
цијалист од соодветна специјалност, за кое издава 
рецепт-налог врз основа на Правилникот за кори-
стење на протетички и ортопедски средства и са-
нитарни справи. Рецептот-налогот пред неговата 
реализација се евидентира ка ј службата на Заед-
ницата и потврдува дека е во согласност со Пра-
вилникот. 

Член 53 
Трошоците за набавка на протетичките и ор-

топедски^ средства и санитарните справи израбо-
тени од стандарден материјал паѓаат на товар на 
средствата на Заедницата, доколку за нив не е 
пропишано учество на осигурените лица со општи-
те акти на Заедницата. 

Член 54 
Ако осигуреното лице бара пропишаните и одо-

брени протетички и ортопедски средства и пома-
гала и санитарни справи да му се изработат од-
носно издадат од друг, а не од стандардниот и до-
говорениот материјал, ќе се постапи во смисла на 
членот 50 од овој правилник. 

Член 55 
Одредбите од член 45—47 од овој правилник ќе 

се применуваат и при користење на овој вид здрав-
ствена заштита утврдена со членот 51 од Правил-
никот. 

Член 56 
Во случај на губење — уништување на заве-

рените потврди-налози за ортопедски, забнопроте-
тички и други помагала кои осигурените лица не 
ги искористиле, можат да им се обноват по посебна 
доказна постапка. 
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Глава IV 

НАДОМЕСТОК НА ПАТНИ ТРОШОЦИ ВО ВРСКА 
СО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Член 57 
На осигуреното лице кое од здравствената ра-

ботна организација, лекарот-поединец, лекарската 
комисија и Службата на Заедницата биде упатено 
или повикано во друго место поради остварување 
на здравствена заштита му припаѓа надоместок на 
трошоците за превоз според најкратката релација 
и најниската тарифа за редовни превозни средства 
од јавниот сообраќај до местото каде било упа-
тено. 

По исклучок од претходниот став, врз основа 
на претходно утврдена неопходна медицинска ин-
дикација, може да се одобри патување и со повисок 
вид на категорија на превозно средство. 

Член 58 
Поблиските услови и начинот на користењето 

на превозните средства, надоместокот на трошоци-
те за превоз, височината и надоместокот на тро-
шоците поради исхрана и сместување ги утврдува 
Собранието на Заедницата со посебна одлука. 

Глава V 

ОЦЕНУВАЊЕ НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ 

Член 59 
Оценка на работната способност на осигуре-

никот за определено работно место кога остварува 
право на надоместок на личен доход на товар на 
средствата на Заедницата и утврдување на потре-
бата за отсуствување од работа поради нега на 
член на потесно семејство односно утврдување по-
треба за придружување на болно осигурено лице ко-
га треба да оствари здравствена заштита во друго 
место ја вршат: 

1. избраниот лекар во смисла на Правилникот; 
2. избраниот стоматолог; 
3. лекарот-специ ја лист во случаите кога се ко-

ристи здравствена заштита без упат на лекарот од 
општа практика; 

4. лекарската комисија; и 
5. комисијата на лекари-вештаци. 
На работниците во работните организации ка ј 

кои постои диспанзер за медицина на трудот или 
ако работната организација оценката на работната 
способност на своите работници ја доверила на од-
редена здравствена работна организација, работната 
способност ја цени исклучиво лекарот на диспан-
зерот за медицина на трудот односно овластена 
здравствена работна организација, освен ако е во 
прашање лекар-гинеколог. 

Лекарите од ставот 1 точка 1, 2 и 3 и став 2 
од овој член даваат оценка за привремената неспо-
собност за работа за првите 30 дена, а лекарските 
комисии од 31-от ден. 

Член 60 
Доколку осигуреникот во времето на заболува-

њето не се наоѓа во местото на здравствената ра-
ботна организација за која се определил, отсуство 
поради болест може да одобри лекар и на друга 
здравствена работна организација само во случај 
на неопходна потреба и тоа најмногу до 3 дена. 
Во таков случај осигуреникот е должен по најкус 
пат да ја извести својата работна организација. 
Доколку осигуреникот е сместен во стационар™ 
здравствена организација, должен е во истиот рок 
да ја извести работната организација, ако неговата 
здравствена положба тоа му дозволува. 

Работната организација има право да бара од 
лекарската комисија на Заедницата во време на от-
суството или после да утврди дали постоеле инди-
кации и дали било оправдано одобреното отсуство 
од работа поради болест или повреда. 

Член 61 
Кога лекарот утврди дека осигуреникот е при-

времено неспособен за работа поради болест или 
повреда, го утврдува и денот на настапувањето на 
таа неспособност. 

При утврдувањето на неспособноста за работа 
се определува и денот кога треба осигуреникот да 
се јави на контролен преглед. По истекот на о0 
дена на привремената неспособност, лекарот е дол-
жен по претходно комплетираната медицинска об-
работка осигуреникот да го упати на надлежната 
лекарска комисија поради оценка на работната спо-
собност, освен ако осигуреникот се наоѓа на ста-
ционари© лекување. 

Ретроградно одобрување на отсуство по правило 
не е дозволено. Во исклучителни случаи, објектив-
носта и оправданоста на ретроградното признавање 
ќе ги цени лекарската комисија на Заедницата. 

Член 62 
Лекарот кој го следи движењето на болеста на 

осигуреникот за време на боледувањето должен е 
да го упати на лекарска комисија поради оценка 
на работната способност уште и во следните слу-
чаи: 

1. Кога ќе настапи неспособност за работа од 
исто заболување во рок од 30 дена по заклучување 
на боледувањето на поранешното заболување: 

— ако претходното боледување траело 30 и по-
веќе дена; и 

— кога збирот на деновите за боледување ќе 
наполни 30 дена, ако претходното боледување било 
пократко од 30 дена. 

2. Кога се наоѓа на боледување без прекин од 
30 дена од различни заболувања; и 

3. Кога е на боледување преку 30 дена со скра-
тено работно време. 

Член 63 
По отпуштање на осигуреникот од лекување од 

стационар™ здравствена работна организација, не-
говата работна способност ја ценат: 

1. Лекарот, ако од денот на настанувањето на 
привремената неспособност за работа поминале по-
малку од 30 дена; 

2. Лекарската комисија, ако од денот на на-
станувањето на привремената неспособност за ра-
бота поминале повеќе од 30 дена. 

Член 64 
Лекарот кој го следи движењето на болеста на 

осигуреникот за време на боледувањето може да го 
заклучи боледувањето и пред истекот на крајниот 
определен рок од страна на лекарската комисија, 
ако според негова оценка к а ј осигуреникот наста-
пила способност за работа. 

Член 65 
На инвалидите на трудот од И и III категорија 

за заболувањето поради кое ја добиле таа катего-
рија, лекарот може да им отвори боледување по-
ради влошување на состојбата само по претходно 
прибавено мислење од надлежната лекарска коми-
сија во поглед на привремената неспособност за ра-
бота. 

Мислењето на лекарската комисија е задолжи-
телно за лекарот. 

Член бб 
Кога осигуреникот во текот на свеченоста за 

работа поради болест е ставен во истражен затвор 
или притвор, спреченоста за работа ја цени избра-
ниот лекар врз основа на извештајот на истраж-
ниот затвор. 

Член 67 
За време на привремената неспособност за ра-

бота, односно одобреното боледување од страна на 
избраниот лекар или лекарската комисија, осигу-
реното лице е должно правилно да го користи бо-
ледувањето и постапува по упатствата на лекарот, 
а лекарот е должен на соодветен начин да го еле-
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ди текот на користењето на боледувањето, со по-
времено посетување на болниот или на друг начин, 
предвиден со договорот меѓу здравствената работна 
организација и Заедницата. 

Член 68 
Во случај одредениот орган на Службата на За -

едницата или работната организација да утврди 
дека осигуреното лице неправилно го користи бо-
ледувањето и со тоа го спречува побрзото оздра-
вување, истото губи право на надоместок од денот 
на констатирањето на органот. 

Член 69 
Лекарската комисија на Заедницата обезбедува 

постојан увид во движењето на привремената не-
способност за работа и во критериумот на избра-
ните лекари за одобрување на боледувањето и вр-
ши, периодично, комисиски надпреглед и на оси-
гурениците на боледување до 30 дена. 

Глава VI 

НЕГА НА ЗАБОЛЕН ЧЛЕН НА ПОТЕСНОТО 
СЕМЕЈСТВО 

Член 70 
Спреченост за работа поради заболување на 

член на потесното семејство се утврдува кога е 
нужна туѓа помош и нега на заболениот член на 
потесното семејство со оглед на видот и тежината 
на заболувањето или кога со пружање на туѓата 
помош и нега значително ќе се забрза оздраву-
вањето. 

Спреченоста за работа поради нега на болен 
член на потесното семејство ја цени лекарот кој го 
лекува заболениот член. Тој, за нега на болен член 
на потесното семејство, одобрува боледување во 
траење од 15 дена, ако заболениот член е лице до 
15 годишна возраст, а до 7 дена ако заболениот 
член е постар од 15 годишна возраст. 

Одобрување на боледување за нега на заболен 
член од потесното семејство преку 15 дена за деца 
до 1 година возраст дава лекарската комисија на 
Заедницата во зависност од случајот и здравстве-
ната состојба на детето. 

Член 71 
Спреченоста за работа поради нега на болен 

член на потесното семејство се утврдува: 
1. ако заболениот член на потесното семејство 

се лекува во домаќинството на осигуреникот; и 
2. ако осигуреникот во своето домаќинство нема 

возрасно незапослено лице за пружање нега на за-
боленото лице. 

За исполнувањето на условите од ставот 1 од 
овој член, осигуреникот тие факти ги потврдува 
на надлежниот лекар со писмена изјава. 

Глава VII 

НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА НАДОМЕСТУВАЊЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ НАПРАВЕНИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ 

НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 72 
Кога осигуреното лице ќе и ги плати на здрав-

ствената работна организација трошоците за кори-
стената здравствена заштита, а тие трошоци во це-
лост или делумно по одредбите на Статутот или 
овој правилник се плаќаат на товар на средствата 
на Заедницата, осигуреното лице има право на на-
доместување на тие трошоци. 

Барањето за надоместок на трошоците со по-
требните докази осигуреното лице го поднесува на 
Службата на Заедницата. 

Член 73 

Учеството во трошоците при користење на 
здравствена заштита осигурените лица го плаќаат 
на начинот и под условите што ќе ги пропише 
Заедницата со одлука за воведување на такво уче-
ство. 

Глава VIII 

ОСТВАРУВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
ЗА ВРЕМЕ ПРОМЕНАТА НА МЕСТОТО 

НА ПРЕСТОЈОТ ВО ТЕКОТ НА 
БОЛЕДУВАЊЕТО 

Член 74 
На осигуреникот за време на привремената не-

способност за работа поради болест и повреда, мо-
ж е да му се одобри промена на местото на престо-
јот за определено време и определено место со цел 
за поуспешно лекување и рехабилитација. 

Член 75 
Потребата за промена на местото на престојот 

во смисла на претходниот член ја цени лекарската 
комисија, имајќи притоа предвид за следново: 

— дали со промената на местото на престојот 
за време на боледувањето во определено траење 
може да се очекува подобар успех во поглед на 
побрзо и поправилно оспособување за работа; 

— дали со оглед на природата и тежината на 
заболувањето може да се одобри промена на ме-
стото на престојот, ако соодветната здравствена за-
штита може да ја обезбеди само специјализирана 
здравствена установа во поголемите здравствени 
центри; 

— дали во местото кое се предлага за промена 
на местото на престојот постои здравствена работна 
организација која може да обезбеди потребно ле-
кување, односно нега на болниот, имајќи ја пред-
вид оддалеченоста на местото на престојот на на ј -
блиската здравствена работна организација односно 
најблискиот лекар; 

— дали е спроведено, пред да се бара промена 
на местото на престојот, нужно лекување — тера-
пија и дали е потребно да се спроведат и некои 
други медицински мерки пред да се Одобри проме-
на на местото на престојот; 

— дали лекарот во местото кое се предлага за 
промена на престојот (најблискиот лекар) може да 
ја спроведе потребната терапија по упатството на 
лекарската комисија, односно лекарот на здравстве-
ната работна организација ка ј која болното осигу-
рено лице пред тоа се лекувало. 

Покрај тоа лекарската комисија треба да ја има 
предвид и потребата за подобра нега и исхрана, 
станбените и семејните услови на осигуреното лице, 
како и другите чинители кои имаат влијание за 
одобрување промена на местото на престојот. 

Член 76 

На осигуреното лице, на кое му е одобрена про-
мена на местото на престојот, не му припаѓа посе-
бен надоместок за престој во друго место како и 
надоместок на патните трошоци. 

Глава IX 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 77 
Осигурените лица, кои до почетокот на приме-

нувањето на овој правилник започнале да користат 
права од здравственото осигурување, ќе продолжат 
да ги користат тие права и понатаму до нивното 
завршување, ако за осигуреното лице се поповолни. 
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Член 78 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден 

по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА 
НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА РАБОТНИЦИТЕ — ГОСТИВАР 

Број 02-542 
12 декември 1973 година 

Гостивар 
Претседател на Собранието, 

Томе Давидовски, е. р. 

КОНКУРСИ 
Врз основа на член 18 од Самоуправната спо-

годба за меѓусебните односи на работниците на 
стручната служба, Заедницата за здравството и 
здравственото осигурување — Дебар, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на работното место: 

1. Книговодител-билансист во стручната служба. 
Кандидатот треба да ги исполнува следните 

услови: да има завршено виша економска школа — 
книговодствен смер и 3 години работно искуство во 
струката. 

Молбите прописно таксирани, со сите потребни 
документи за засновање на работен однос и дипло-
мата за завршено образование да се достават на 
адреса: 

— Заедница за здравството и здравственото 
осигурување — стручна служба во Дебар, најдоц-
на 15 дена по објавување на конкурсот во „Служ-
бен весник на СРМ". 

Личниот доход ќе се определи по правилникот 
за распределба на личниот доход. 

Молбите со непотполни документи нема да се 
земаат предвид. (199) 

Врз основа на Правилникот за постапката за 
распишување конкурс и избор на стипендисти на 
Титовиот фонд и Правилникот за единствените 
критериуми за избор на стипендисти на Титовиот 
фонд, Извршниот одбор на Собранието на Тито-
виот фонд на СРМ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за избор на стипендисти на Титовиот фонд од по-
драчјето на Социјалистичка Република Македонија 

а) за образование, доквалификување или специ-
јализација на млади работници, како и други фор-
ми за нивно образование; 

б) за стипендирање ученици од средните учи-
лишта и студенти на вишите и високите школи. 

Стипендиите се доделуваат за учебната 1974/75 
година за редовните форми на образование, а за 
другите форми во зависност од должината на нив-
ното траење., 

На конкурсот имаат право да учествуваат: 
— млади работници што работат во непосред-

ното производство и во други организации на здру-
жениот труд, ако имаат иста општествено-економ-
ска положба, а не се постари од 30 години и имаат 
најмалку 2 години работен стаж, првенствено во 
својата работна организација; 

— децата на работници чии родители работат 
во непосредното производство или во други орга-
низации на здружениот труд, а имаат иста опште-
ствено-економска положба и децата чии родители 
од објективни причини повеќе не работат во не-
посредното производство (пензионери, инвалиди и 
др.). 

Младите работници, учениците и студентите 
треба да ги исполнуваат следните услови: 

— да покажале особен успех и .грижливост во 
работата на раоотното место или во учењето; 

— да имаат морално-политички квалитети и да 
се активни во општествено-политичките организа-
ции и органите на самоуправување; 

— да немаат доволно материјални можности за 
натамошно школување. 

Молоите и предлозите со доказите за наведе-
ните услови се поднесуваат до СоОранието на Ти-
товиот фонд на .еепуоликата, преку Советот на 
Титовиот фонд на општината, каде што можат да се 
до&иЈат и поолиски известувања за конкурсот. 

Кандидатите, молбата и другите документи ги 
доставуваат до Советот на Титовиот фонд на оп-
штината, најдоцна до 30. IX. 1974 година. 

Советите на 'Готовиот фонд на општините, мол-
бите и другите документи на кандидатите, со свое 
мислење и предлог, ги доставуваат до Извршниот 
одбор на Собранието на Титовиот фонд на СРМ, 
заклучно до 10. X. 1у74 година. (202) 

Врз основа на одлуката на Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, бр. 02-12 од 27. IV. 1974 го-
дина 

се распишува 

К О Н К У Р С 
за доделување средства за инвестиции 
во областа на социјалната заштита за 

1974 година 

I 
Предвидените средства за 1974 година во ф и -

нансискиот план и програма за задачите и рабо-
тите на Заедницата за социјална заштита за 1974 
година, наменети за инвестициони расходи, ќе се 
распределат без обврска на враќање, заради реали-
зирање само на следните основни задачи и потреби 
во областа на социјалната заштита во СР Маке-
донија: 

1) за учество во изградба на нови објекти за 
сместување на стари лица, како и набавка на 
опрема и намештај; 

2) за довршување на започнати, односно проши-
рување и адаптација на постојните капацитети за 
стационари© сместување на деца без родителска 
грижа и воспитно запуштени, како и за набавка 
на опрема и намештај; 

3) за проширување на капацитетите за ком-
плексна рехабилитација и вработување под по-

, себни услови т.е. за сместување на лица со психо-
физички недостатоци (разни видови заштитни ра-
ботилници, установи за професионално оспособу-
вање и ел.); 

4) за изградба, доградба, адаптација и опрему-
вање на. објекти за центри за социјална работа. 

II 
Средствата за изградба, адаптација и опрему-

вање на установите и организациите, Заедницата 
за социјална заштита ќе ги доделува врз основа на 
сопствено учество од корисниците, кое изнесува: 

— 50% од пресметковната вредност, за установи 
за социјална заштита што ќе служат за потребите 
на граѓаните од подрачјето на една општина; 

— 30% од пресметковната вредност, за устано-
вите за социјална заштита што ќе служат за по-
требите на граѓаните од подрачјето на две или по-
веќе општини; 

— 20% од пресметковната вредност, за устано-
ви за социјална заштита во општините што се со 
закон утврдени како недоволно развиени; 

— 10% од пресметковната вредност, за уста-
нови за социјална заштита во неразвиените општи-
ни кои согласно со утврдените критериуми од над-
лежните органи на Републиката имаат посебен трет-
ман. 
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Републичката заедница за социјална заштита 
може поцелосно да Ја финансира изградбата, адап-
тацијата и опремувањето на установите за социјал-
на заштита од општ интерес за Републиката. 

III 
Заинтересираните установи и организации под-

несуваат барање до Републичката самоуправна ин-
тересна заедница за социјална заштита и барање-
то треба особено да ги содржи следните податоци и 
прилози: 1) назив на подносителот на барањето, 
2) целта и потребата за која се бараат средствата, 
3) износот на средствата што се бараат, 4) доказ 
односно гаранција за обезбеденото сопствено уче-
ство, 5) техничка и друга документација со специ-
фикација по вид, количество и вредност. 

Молбите за барање средства со наведената до-
кументација да се доставуваат до Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална за-
штита, 91000 Скопје, поштенски преградок 370 или 
непосредно до Републичкиот завод за социјални 
прашања — Скопје. 

IV 
Конкурсот трае триесет дена од денот на обја-

вувањето. (201) 

Комисијата за меѓусебни односи на Музејот на 
современата уметност во Скопје, врз основа на член 
23, 27, 28 и др. од Самоуправната спогодба за уре-
дување на меѓусебните односи во МСУ и одлуката 
на Советот на работната заедница, 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на слободното работно место 
еден приправник — со завршен филозофски ф а -
култет (група историја на уметноста) и познавање 
на еден од главните странски јазици. 

Кандидатите да ги исполнуваат општите и по-
себните услови предвидени со Законот за меѓусеб-
ните односи во здружениот труд. 

Конкурсот е отворен 15 дена сметано од денот 
на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Комплетните документи да се достават до Му-
зејот на современата уметност, Скопје, ул. „Самои-
лова" бб. 

Некомплетираните документи и документите 
поднесени по рокот на пријавување, Комисијата 
нема да ги земе во разгледување. 

Собирот на работните луѓе при Основното учи-
лиште „Илинден" — село Брждани — Кичевско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за прием на наставници и тоа: 
1. Еден наставник по математика и физика. 
2. Еден наставник по физичко воспитување со 

дополнување на часови на определено време. 
Услови: Кандидатот под точка еден да има за-

вршено ПА соодветна група, а кандидатот под точ-
ка два да има завршено виша или средна фискул-
турна школа, да ги имаат потребните документи 
според Основниот закон за работни односи и уве-
рение дека ја имаат регулирано воената обврска. 

Конкурсот трае 15 дена од излегувањето од 
печат. 

Некомплетираните документи нема да се земаат 
предвид при разгледувањето. (203) 

Конкурсната комисија при Централното ос-
новно училиште „Јоаким Крчовски" — Крива Па-
ланка 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
1. За директор на Централното основно училиш-

те „Јоаким Крчовски" во Крива Паланка (реизбор); 
2. За помошен директор на Централното основ-

но училиште „Јоаким Крчовски" во Крива Палан-
ка (реизбор). 

Покрај општите услови предвидени според За -
конот за меѓусебните односи на работниците во 
здружениот труд, кандидатите треба да ги испол-
нуваат и следните посебни услови: 

— да имаат завршено ВПШ — ПА, односно да 
ги исполнуваат условите за предметна настава или 
филозофски факултет — педагошка група; 

— кандидатот под -точката 1 треба да има 15 
години работно искуство поминато на раководно 
работно место во струката — просветна струка; 

— кандидатот под точката 2 треба да има над 
10 години работно искуство во струката и извесен 
период поминат на раководно работно место; 

— согласност од работната организација (ако е 
кандидатот во работен однос). 

Кандидатите под 1 и 2 да се истакнуваат со 
својата работа, со своите педагошки, морални и ор-
ганизациони способности. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето. 

Некомплетир аните документи нема да се зе-
маат во разгледување. 

Пријавите се поднесуваат до конкурсната ко-
мисија при Централното основно училиште „Јоаким 
Крчовски" во Крива Паланка. (204) 
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