
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 16 октомври 1972 
С к о п ј е 

Број 32 Год. XXVIII 

Претплатата за 1972 година изне-
сува 120 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

313. 
Врз основа на Уставниот амандман IX, точка 

1, став 3 од Уставот на СРМ, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 28 септември 1972 
година, на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 28 септември 1972 година, на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 28 септември 1972 
година, на седницата на Просветно-културниот со-
бор, одржана на 28 септември 1972 година и на сед-
ницата на Социјално-здравствениот собор, одржа-
на на 28 септември 1972 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. Се усвојува Предлогот за пристапување кон 
измена на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2252 
29 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

З А К О Н 
ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД 

ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Организациите на здружениот труд од обла-

ста на образованието и воспитувањето, научно-
истражувачката работа, културата, физичката кул-
тура, здравството, социјалното осигурување и со-
цијалната заштита (во натамошниот текст: органи-
зациите на здружениот труд од општествените 
дејности), ќе извршат ревалоризација на средства-
та според одредбите на Законот за ревалориза-
ција на средствата на организациите на здруже-
ниот труд („Службен лист на СФРЈ", бр. 50/71), 
доколку со овој закон не е поинаку предвидено, а 
според состојбата на 31 декември 1971 година. 

Член 2 
На обврската за ревалоризација според овој 

закон нема да подлежат следниве основни сред-
ства: 

1. шумите и шумските земјишта; 
2. спомениците на културата и природните 

реткости; 
3. сите предмети со музејска и уметничка 

вредност; 
4. архивската граѓа; 
5. фондот на книги во јавните библиотеки; 
6. патентите, лиценците и другите права што 

се водат како основни средства. 

314. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕВА-
ЛОРИЗАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ОРГАНИ-
ЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОПШТЕ-

СТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за ревалоризација на 
средствата на организациите на здружениот труд 
од општествените дејности, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 28 септември 1972 година, 
и на седницата на Соборот на општините, одр-
жана на 28 септември 1972 година. 

Број 03-2350 
29 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, е. р. 

Член 3 
Ако организацијата на здружениот труд нај-

де дека вредноста на одделни средства во делов-
ните книги е нереално искажана, таа, заради ре-
ално усогласување на вредноста на тие средства, 
може да го зголеми или намали пропишаниот кое-
фициент. 

Зголемувањето на коефициентот не може да 
биде поголемо од 50% од делот на пропишаниот 
коефициент кој преминува 1, односно намалува-
њето на коефициентот не може да биде поголемо 
од 75°/о од делот на пропишаниот коефициент кој 
преминува 1. 

Член 4 
Резултатите од ревалоризацијата ќе се спро-

ведат во деловните книги на организациите на 
здружениот труд од областа на општествените 
дејности заведени под 31.ХИ.1972 година, а права-
та и обврските што произлегуваат од новоутврде-
ната вредност настануваат од 1.1.1973 година. 

Член 5 
Организациите на здружениот труд од областа 

на општествените дејности се должни до 31.Х.1972 
година да и достават на Службата на општестве-
ното книговодство податоци за ревалоризираната 
вредност на средствата и други податоци за из-
вршената ревалоризација, за потребите на опште-
ствената евиденција, што ќе ги определи репуб-
личкиот секретар за финансии. 
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Ако Службата на општественото книговодство 
установи дека ревалоризацијата на средствата не, 
е извршена според одредбите на овој закон, со 
решение ќе ја утврди законитата односно исправ-
ната состојба во смисла на одредбите на Законот 
за Службата на општественото книговодство. 

Член 6 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии да пропише поблиски прописи за начинот 
на спроведувањето на ревалоризацијата. 

Член 7 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански прекршок организацијата 
на здружениот труд ако: 

1. не изврши ревалоризација на средствата 
според состојбата на 31 декември 1971 година; 

2. при ревалоризацијата на средствата при-
мени коефициент кој не е утврден според овој за-
кон; 

3. резултатот на ревалоризацијата не го спро-
веде во деловните книги; 

4. разликата меѓу отпишаната вредност на 
средствата на градежните објекти пред и по ре-
валоризацијата ја распореди на опрема и обрат-
но; и 

5. не ги достави податоците во определениот 
рок од член 5, став 1 на овој закон. 

За дејство од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 1.000 до 5.000 динари за сто-
пански прекршок и одговорното лице во организа-
цијата на здружениот труд. 

Член 8 
Овој закон влегува од сила осмиот ден од де-

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

315. 
Врз основа на член 69 од Законот за самоу-

правување и работни односи во органите на упра-
вата („Службен весник на СРЖ" бр. 28/65), Из-
вршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ПАТНИ И 
ДРУГИ ТРОШОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА 
ВО СТРАНСТВО НА РАБОТНИЦИТЕ ВО РЕПУ-

БЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Член 1 
На работниците во републичките органи на 

управата (органите) им припаѓа, под условите пред-
видени со оваа уредба, надоместок на трошоците 
за службени патувања во странство. 

Член 2 
Под службено патување во странство во сми-

сла на оваа уредба, се подразбира службено па-
тување од Југославија во некоја странска земја и 
обратно, од една странска земја во друга како и 
од едно место во друго на територијата на стран-
ската земја. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за службено па-

тување во странство ги опфаќа трошоците за сме-
стување и исхрана (дневници) и трошоците за ли-
чен превоз на работникот. 

Член 4 
Условите за право на надоместок на трошо-

ците од член 3 на оваа уредба, поблиску се опре-
делуваат со правилник на органот, во сообразност 
со одредбите на оваа уредба. 

Член 5 
Највисоките износи на дневниците за службе-

но патување во странство што им се признаваат 
во материјални трошоци на органите ги утврдува 
со решение Извршниот совет по групи на ра-
ботни места распоредени според значењето и видот 
на работите што се вршат на работните места, и 
тоа: 

I група: работни места на кои се вршат работи 
за кои со општиот акт на органот се бара висо-
ка стручна подготовка; 

II. група: работни места на кои се вршат дру-
ги работи. 

Член 6 
На летачкиот персонал му припаѓа надомес-

ток до 30°/о од дневницата ако службеното пату-
вање трае помалку од осум часа, сметајќи од ча-
сот на тргнувањето на авионот од последниот ае-
родром во Југославија до часот на враќањето на 
авионот на првиот аеродром во Југославија. 

Износот на надоместокот од претходниот став 
се определува според мерилата утврдени со оп-
штиот акт на органот. 

Член 7 
На функционерите што ги именува односно 

назначува Извршниот совет им припаѓа дневница 
за I група на работните места зголемена за 20%. 

Член 8 
Кога во странство патува делегација или па-

туваат одделни лица како делегати (меѓународни 
конференции, водење преговори со претставници 
на странска земја и ел.), во материјални трошоци 
се признава износот на дневницата за службено 
патување, намален за процентот предвиден со оп-
штиот акт на органот, а најмалку за 30% и тро-
шоците за ноќевањето, ако во налогот за службе-
ното патување им е одобрено на делегацијата или 
одделни лица како делегати да им се признаваат 
трошоците за ноќевањето во хотел според подне-
сените сметки. 

Член 9 
Ако со функционерите што ги именува Собра-

нието на СРМ и Извршниот совет патуваат работ-
ници што мораат да бидат сместени заедно со нив, 
на органот во материјални трошоци се призна-
ваат издатоците за тие работници до износот пред-
виден во член 7 од оваа уредба. 

Член 10 
Ако работникот остане на службена работа во 

странство повеќе од 30 дена во исто место, за вре-
мето поминато над 30 дена дневницата се намалу-
ва најмалку за 20%. 

Член 11 
Ако на работникот на службен пат во стран-

ство му се обезбедени бесплатно стан и исхрана, 
на органот во материјални трошоци се признаваат 
до 30% од износот на дневницата предвидена со 
општиот акт на органот, а ако на работникот е 
обезбеден бесплатно само стан или само исхрана 
— до 70% од износот на таа дневница. 

Член 12 
На работникот му припаѓа надоместок на тро-

шоците за личен превоз на службено патување во 
износите пропишани во патничката тарифа за пре-
воз по најкусиот пат и превозни средства на оној 
вид и класа, кои работникот може да ги користи 
на службено патување според општиот акт на 
органот. 

Надоместок на трошоците за користење I кла-
са на прекуокеански бродови и I класа во воз-
духоплови кои имаат туристичка класа, им припа-
ѓа само на лицата од член 7 на оваа уредба, како 
и на нивната придружба. 
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Член 13 
Ако во цената на билетот за патување со брод 

се пресметани и трошоците на исхрана и ноќе-
вање, на работникот му припаѓа за тоа време нај-
многу 20% од дневницата за службено патување 
предвидена со општиот акт на органот. 

Член 14 
Издатоците за користење кола за спиење на 

службено патување во странство, на органот му 
се признаваат во материјални трошоци ако пату-
вањето трае непрекинато најмалку 24 часа, како 
и кога се патува ноќе. 

Член 15 
Ако работникот при службено патување во 

странство користи сопствено патничко возило, на 
органот во материјални трошоци се признава на 
име трошоците за личен превоз најмногу до виси-
ната на трошоците на превозот предвидени со оп-
штиот акт на органот. 

Член 16 
Одредбите на Уредбата за највисоките износи 

на патни и други трошоци на работниците во ре-
публичките органи на управата, што им се при-
знаваат во материјални трошоци („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 37/65, 18/66 и 10/67), кои се одне-
суваат на трошоците за службено патување, ќе се 
применуваат и на службените патувања во стран-
ство, ако со оваа уредба или со општиот акт на 
органот не е поинаку определено. 

Член 17 
Одредбите на оваа уредба се однесуваат на ре-

публичките органи на управата и на органите и 
организациите што вршат работи од општ интерес 
за Републиката, стручните служби на Собранието 
на СРМ и Извршниот совет, Главниот штаб за на-
родна одбрана, како и на правосудните органи што 
се финансираат од Републичкиот буџет. 

Член 18 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од 

објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

Бр. 12-1321/1 
22.IX.1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

316. 
Врз основа на член 45 став 3 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРМ", бр. 20/70), 
Извршниот совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСНОВАЊЕ И 
ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Здравствен дом, болница, медицински центар, 

завод за здравствена заштита, аптека и природно 
лекувалиште се основа и почнува со работа, ако 
се исполнети поблиските услови пропишани со 
оваа уредба во однос на градежни објекти, меди-
цинската опрема и стручни кадри. 

I. ЗДРАВСТВЕН ДОМ 

Член 2 
Здравствен дом се основа и почнува со работа 

ако од градежни објекти, медицинска опрема и 
стручни кадри има најмалку: 

1. Градежни објекти: 
1) во дејноста по општа медицина: чекална 

25—30 м2; ординација на лекарот 16 м2; соба за ин-
тервенции 16 м2; соба за картотека 16 м2; WC — 
најмалку со 2 кабини за мажи, 2 за жени и остава 
за прибор за чистење 10 м2; 

2) во дејноста здравствена заштита на жени: 
чекална 22 м2; ординација на лекарот 16 м2; соба 
за интервенции 20 м2; соба за советувалиште 16 м2; 
соба за картотека 12 м2; WC — со остава за при-
бор за чистење 10 м2; 

3) во дејноста здравствена заштита на деца до 
6 години, школски деца и школска младина: 

а) за деца до 6 години: посебен влез за здрави 
деца; посебен влез за болни деца; 2 изолациони 
боксови со опрема за дезинфекција од 6—8 м2; че-
кална за болни деца со боксови 30 мд; соба за при-
према во која работи медицинска сестра 16 м2; 
соба за интервенции 16 м2; ординација на лекарот 
16 м3; картотека 16 м2; WC за болни деца и за 
придружници со остава за прибор за чистење 10 
м2; чекална за здрави деца со боксови 30 м2; соба 
за припрема во која работи медицинска сестра 16 
м2; соба за прегледи и советувалиште 16 м2; соба 
за демонстрациона кујна 16 м2; WC со кабини за 
здрави деца и придружници и со остава за прибор 
за чистење 10 м2; 

б) за школски деца и школска младина: че-
кална за здрави деца со посебен влез 25 м2; соба 
за припрема 16 м2; ординација на лекар 16 м2; WC 
за здрави деца со остава за прибор за чистење 
10 мЗ; чекална за болни деца со посебен влез 25 
м2; 2 изолирани боксови со прибор за дезинфек-
ција 12 м2; соба за припрема во која работи меди-
цинска сестра 16 м2; ординација на лекар 16 м2; 
соба за интервенции 16 м2; WC за болни деца со 
остава за прибор за чистење 10 м2; 

4) во дејноста здравствена заштита на работ-
ници — диспанзер за медицина на трудот: чекал-
на 25 м2; ординација на лекарот 16 м2; соба за ин-
тервенции 16 м2; соба за картотека 16 м2; просто-
рии за лабораторија за испитување на условите на 
работната средина 30 м2; WC со остава за прибор 
за чистење 10 м2; 

5) во хигиенско-епидемиолошката дејност: 2 
простории со по 20 м2; просторија за магацин на 
средствата за дезинфекција и апаратите 12 м2; 

6) во диспанзерската дејност за спречување и 
сузбивање туберкулозата: посебен влез; соба за 
картотека 16 м2; чекална за деца 20 м2; чекална 
за возрасни 25 м2; ординација за лекарот 16 м2; 
соба за интервенции 20 м2; соба за лабораторија 
16 м2; просторија за миење и стерилизација на са-
дови 6 м2; простории за работа на рендген, според 
условите определени со посебни прописи; WC за 
болни и остава за прибор за чистење 10 м2; 

7) во дејноста на забоздравствената заштита: 
а) за претшколски деца, школски деца и школ-

ска младина: чекална 20 м2; ординација на сто-
матологот 25 м2; WC со остава за прибор за чи-
стење 10 м2; 

б) за возрасни: чекална 30 м2; ординација на 
стоматологот 25 м2; просторија за рендген апарат 
6 м2; WC со остава за прибор за чистење 10 м2; 

в) за протетичка лабораторија: заботехничка 
лабораторија со 4 м2 за секое работно место; соба 
за обработка на металот со вентилација и одвоена 
од другите работни простории 20 м2; соба за обра-
ботка и чување на гипс 6 м2; 

8) во дејноста по рендгенелогија: чекална 20 
м2; соба за рендген апарат според условите опре-
делени со посебни прописи; WC за болни и остава 
за прибор за чистење 10 м2; 

9) во лабораториската дејност: чекална 20 м2; 
соба за земање на материјал 16 м2; соба за лабо-
раториски прегледи 20 м2; соба за миење на садо-
вите 9 м2; WC; 
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10) во патронажната дејност: работна соба 20 
м~; соба за сместување на здравствено-воспитни 
средства 16 м2; соба за индивидуална работа со 
воспитаници 20 м2. 

2. Медицинска опрема: 
1) во дејноста по општа медицина, од меди-

цинска опрема има најмалку; 
— во ординација: отоман за прегледи, параван, 

стаклен орман за инструменти и за лекови за итна 
иомош, ламоа рефлектор, шпатули и садови за 
шпатули, топломери, гумена мушама за отоман, 
апарат за мерење на крвен притисок, чеканче за 
рефлекси, челно огледало, ларингоскопско огледа-
ло со држач, спекулум за нос и уво, стартна лам-
ела, стетоскоп, лекарска торба со опрема за домаш-
на посета и чаршави за отоман; 

— во соба за интервенции: отоман, стаклен ор-
ман за инструменти и стаклен орман за лекови, 
две подвижни маси, носила, стерилизатор, два ме-
тални Оарабани, стаклен сад со капак за инстру-
менти, комплет за мали хируршки интервенции, 
30 шприцеви со разна големина и игли и гумени 
метални катетри, две метални легенчиња (буореж-
ници), Крамерови шини, ножици за сечење на 
гипс, шприц за испирање на уво; 

— во соба за картотека: картотечен орман, 
вага со висиномер и топломери. 

2) во дејноста за здравствена заштита на жени: 

— основна опрема: гинеколошки стол, стаклен 
орман за инструменти и за лекови, подвижно ма-
сиче за инструменти, ламба рефлектор; . 

— останала опрема: стерилизатор за ракавици, 
стерилизатор за спекулуми, стапчиња и стаклени 
плочки за секрет, барабан за стерилен материјал, 
гумени катетри и касета за нив, стаклен сад за 
вата, пинцети, прави ножици, два бубрежници, 10 
спекулуми, топломери, иригатор, гумени ракавици, 
гумени мушеми; 

— во советувалиште за бремени жени, покрај 
опремата од претходните алинеи, има и: вага за 
мерење на телесната тежина, пелвиметар, апарат 
за мерење на крвен притисок, стетоскоп, дрвен 
стетоскоп, сантиметар со лента на платно, епру-
вета, шишиња за земање на мочка, спирт ламба, 
опрема за демонстрирање нега на доенче, а орди-
нацијата за интервенции има сув стерилизатор за 
шприцеви, 20 шприцеви разни големини и игли. 

3) во дејноста за здравствена заштита на деца 
до 6 години, школски деца и школска младина: 

а) за деца до 6 години: 

— основна опрема: стаклен орман за инстру-
менти и за лекови, подвижно масиче за инструмен-
ти, вага за доенче, корито за мерење висината на 
доенчиња, децимална вага со висиномер, отоман за 
прегледи, маса за прегледи, шкаф за алишта, фри-
жидер, сув стерилизатор, апарат 'за мерење на кр-
вен притисок, ламба рефлектор, параван, маси за 
припремање на децата за преглед; 

— останата опрема: стетоскоп, спекули за нос 
и уво, челно огледало, чеканче за рефлекси, ме-
тални шпатули и садови за шпатули, топломери, 
сантиметарска лента од платно, барабан за сте-
рилен материјал, метални касетки за шприцеви 
од 10 и од 20 ссм., шприцеви за инекции 30 (од 
10, од 5 и од 2 ссм.), шприцеви за Манту-проби, 
игли за инекции од разни големини, стаклена ку-
тија со капак за завоен материјал, цилиндрична 
стаклена кутија со капак за вата, метална кутија 
за инструменти, емајлирани бубрежници (големи и 
мали), комплет за мали хируршки интервенции, 
метални чаши, држач за јазик, прибор за клизми, 
аспиратор за новороденче, ножици за сечење на 
нокти, гумен термофор, кеса за мраз, гумени ка-
тетри „Хелстон" за деца, Крамерови шини, меди-

цински шишиња од 1.000, 500, 250 и 100 ссм., лажич-
ки, термобоца, лекарска торба со опрема за до-
машна посета, чаршави од платно, крпи за раце, 
пелени, компреси, маски од газа, гумирано платно; 

— опрема за демонстрирање на исхраната на 
доенчиња и мали деца: кујнска работна маса, 
шкаф за садови, електрично решо со две рингли, 
фрижидер, кујнска вага и садови; 

б) за школски деца и школска младина: ото-
ман за прегледи, стаклен орман за инструменти и 
за лекови, подвижно масиче за инструменти, вага 
за мерење на телесната тежина со висиномер, сте-
тоскоп, спекулум за уво и нос, апарат за мерење 
на крвен притисок, шпатули и садови за шпатули, 
сув стерилизатор, комплет за мали хируршки ин-
тервенции, 30 шприцеви од разна големина, топ-
ломери, чеканче за рефлекси, рефлектор ламба, 
челно огледало, ларинголоскопско огледало со др-
жач, спиртна ламба; спирометар, сантиметарска 
лента од платно, сад за отисоци на стопалото, Сне-
ленова таблица. 

4) во дејноста за здравствена заштита на ра-
ботници — диспанзер за медицина на трудот: 

— во ординација: отоман за прегледи, параван, 
потребен број на чаршави, стаклен орман за ин-
струменти и за лекови, ламба рефлектор, стето-
скоп, апарат за мерење на крвен притисок, челно 
огледало, чеканче за рефлекси, ларинголоскопско 
огледало, спекулум за нос и уво, метални шпату-
ли, бубрежник, спиртна ламба; 

— во просторија за интервенции: отоман, па-
раван, стаклен орман за инструменти и за лекови, 
две подвижни масичиња, два метални барабани, 
носила, сув стерилизатор, стаклен сад со капак за 
инструменти, комплет за мали хируршки интер-
венции, 30 шприцеви со разни големини, метални 
и гумени катетри, Крамерови шини, два метални 
бубрежници, децимална вага во висиномер, топло-
мери; 

— во лабораторија за испитување условите во 
работната средина: Асманов психометар, кататер-
мометар обичен и посребрен, анемометар, глобус 
термометар, луксометар, кониометар, прибор за-
земање мостри од воздухот; 

5) во хигиено-епидемиолошката дејност ком-
плети садови за испраќање на: ^измет, мочка, крв, 
дрвени стапчиња за брисеви од 15 см., вентили од 
8,0 см. и од 30 см., стаклени шишиња за земање 
вода за бактериолошки прегледи оранж боја со 
шлиф од 20 см., стаклени шишиња за земање во-
да за хемиски прегледи од 1 литар, 20 шприцеви 
од разна големина, метални кутии, игли за шпри-
цеви, Есмархова лента или гумено црево, елек-
трично решо, стаклени тегли од по 200 ссм со ши-
роко грло и затворач за животни намирници, топ-
ломер, 2 термост-шишиња со широко грло од кои 
едно за испраќање материјал со мраз, метални 
спиртни ламби, фрижидер од 50 литри, торба за зе-
мање на лабораториски материјал, комбиниран 
„ескулап" апарат за дезинфекција на просторни 
со формални, рачни пумпи за на грб, запрашувачи 
за ДДТ, стерилизатор на спирт, атомизер (зама-
глувач), работна облека и чевли, сув стерилиза-
тор, барабан за стерилизација на материјал, ком-
паратор за флуор, и дезинфекциони средства; 

6) во диспанзерската дејност за спречување и 
сузбивање на туберкулозата: рендген, отоман за 
прегледи, стаклен орман за инструменти и за ле-
кови, вага за мерење на телесна тежина со виси-
номер, негатоскоп, апарат за мерење на виталниот 
капацитет, апарат за мерење на крвен притисок, 
стетоскоп, топломери, стерилизатор, касета за 
шприцеви и игли, 20 шприцеви од разна големи-
на; 

7) во дејноста на забоздравствената заштита 
— ординација: забарски столови; електрични бу-
ша л ки; унит-апарат; покретна маса; мал покретен 
рендген апарат тип „Кугла" или „Портабл" апарат 
за снимање на вилиците и забите; забарски столо-
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ви со уреди за фиксирање на главата на болниот; 
сув стерилизатор; 20 гарнитури инструменти за 
работа; инструменти и материјал за санација на 
кариесот и екстракции на забите ка ј децата, школ-
к и т е деца и школската младина; инструменти за 
препирање на забите за протетски додатоци, за зе-
мање отисоци и изработување на сите фази на ра-
бота во устата; работни маси за секој забен техни-
чар; комплет заботехничка апаратура; полир мо-
тор; маса за гипс и гипсани работи; апарат за лие-
ње; 

8) во дејноста по рендгенологија: рендген апа-
рат; универзална маса; отоман за прегледи; при-
бор и лекови за прва помош; командна маса; за-
штитна преграда; заштитен стол за лекарот; прес-
тилка и ракавици; тенкови за развивање на фил-
мови; касета за филмови, рамови за сушење на 
филмови; сигнален саат; негатоскоп; 

9) во лабораториската дејност: аутоклав за сте-
рилизација на заразниот материјал; сув стерили-
затор; сушилник, термостат; фрижидер; водно ку-
патило; микроскоп со имерзиј а и микроскопска лам-
ба; прибор за хематолошки преглед; апарат за де-
стилирање на вода; аптекарска вага; аналитичка 
вага; фотометар; електрична центрифуга; апарат 
за одредување на азот и соодветен прибор и хе-
микалии според обемот и карактерот на работата; 

10) во патронажната дејност: маса со столови 
за групна работа и маса за картотека и долап 
за картони. 

3. Стручни кадри: 

1) во дејноста по општа медицина: еден лекар 
по општа медицина на население до 4.000 жители 
и една медицинска сестра (медицински техничар) 
на население до 2.000 жители; 

2) во дејноста за здравствена заштита на же-
ни: еден лекар специјалист по гинекологија и 
акушерство и три акушерки до 8.000 женско на-
селение над 15 годишна возраст; 

3) во дејноста на здравствена заштита на деца 
до 6 години, школски деца и школска младина и 
тоа: 

а) за деца до 6 години: еден лекар специја-
лист по детски болести на првите 2.000 деца и еден 
лекар специјалист по детски болести или лекар 
по општа медицина на секои натамошни 2.000 де-
ца; една медицинска сестра на секои 1.000 деца; 

б) за школски деца и школска младина: еден 
лекар специјалист по школска медицина или ле-
кар специјалист по детски болести на првите 3.000 
школски деца и школска младина и еден лекар 
специјалист по школска младина или лекар спе-
цијалист по детски болести или лекар по општа 
медицина на секои натамошни 3.000 школски деца 
и школска младина; една медицинска сестра на 
секои 1.500 школски деца и школска младина; 

4) во дејноста за здравствена заштита на ра-
ботници-диспанзер за медицина на трудот: елен ле-
кар специјалист по медицина на трудот, две ме-
дицински сестри, еден санитарен техничар и еден 
лабораториски техничар до 1.500 работници вра-
ботени во определени стопански работни органи-
зации; 

5) во хигиенско-епидемиолошката дејност: еден 
лекар специјалист по општа хигиена, еден лекар 
специјалист по епидемиологија, една медицинска 
сестра ориентирана за работа на здравствена ста-
тистика и пет санитарни техничари; 

6) во диспанзерската дејност за спречување и 
сузбивање на туберкулоза: еден лекар специјалист 
по пнеумофтизиологија или по фтизиологија и две 
медицински сестри на население до 40.000 жители, 
еден лабораториски техничар и еден рендген тех-
ничар; 

7) во дејноста на забоздравствена заштита: 
еден стоматолог и еден забен техничар на насе-
ление до 6.000 жители; 

8) во дејноста по рендгенологија: еден лекар 
специјалист по радиологија и еден рендген техни-
чар; 

9) во лабораториска дејност: еден специјалист 
по медицинска биохемија и два лабораториски 
техничари; 

10) во патронажна дејност: една виша медицин-
ска сестра или медицинска сестра со над 10 го-
дини искуство како раководител на дејноста и две 
медицински сестри. 

Член 3 
Условите од член 2 на оваа уредба се однесу-

ваат и на делот од здравствениот дом што се нао-
ѓа вон од неговото седиште, во кој се врши деј-
ност на општа медицина, дејност на здравствена 
заштита на мајки и деца, дејност на здравствена 
заштита на работници, како и други дејности. 

Член 4 
Во дејноста итна медицинска помош од градеж-

ни објекти има: посебен влез, чекална 20 м2; со-
ба за администрација и прием 9 м2; соба за орди-
нација на лекарот 18 м2; соба за изолација и реа-
нимација 20 м2; соба за дежурниот лекар 12 м2; 
соба за дежурна медицинска сестра (медицински 
техничар) 12 м2; соба за носила 8 м2; МГС со оста-
ва за прибор за чистење 10 м2. 

Дејноста на итна медицинска помош од оп-
рема има: отоман за прегледи и интервенции, ста-
клен орман за инструменти и за лекови, стерили-
затор, рефлектор, боца со кислород и уред за при-
мена, комплет за мали хируршки интервенции, бол-
нички кревет, апарат за респирација, уреди за ва-
куум, лекарска торба со: стетоскоп, апарат за ме-
рење на крвен притисок, топломер, чеканче за ре-
флекси, шпатули, ножици, пеани, прибор за ИНОЈС-
ции за интрамускуларно, интракардиално и ин-
травенозно давање на лековите, касета со туфери 
во алкохол, завоји со ширина од 10 см., Есмархова 
лента, први завои батериска ламба, триаголна ма-
рама, ампули со хлоретил, лекови во ампули (анал-
гетика, антибиотици; серуми, антихистаминици, 
кардиака, диуретици, седативи, хипнотици и ан-
тибиотици за парентерално давање); торба за ме-
дицинска сестра (медицински техничар) со: ком-
плет катетри, комплет прибор за врзување на па-
покот, отворач за уста и држач за јазик, прави 
ножици, пеани, хируршки нараквици, Есмархова 
лента, бубрежник, батериска ламба, завоен мате-
ријал, шише со алкохол, шише со јодбензин, топ-
ломери, едно санитетско возило на население до 
10.000 жители со: носила, уред за инфузија, боца за 
кислород, апарат за инхалирање со аспиратор, от-
ворач за уста и држач за јазик, имобилизациони 
шини, прибор и средства за хемостаза и прибор за 
изведување на трахеотомија. 

Во дејноста на итна медицинска помош од 
стручни кадри има: лекар, медицинска сестра (ме-
дицински техничар) и возач. 

Член 5 
Здравствениот дом што во својот состав има 

родилен дом, пропишаните услови за акушерската 
дејност во општата болница, се однесуваат и на 
родилниот дом. 

Член 6 
Здравствениот дом се приклучува за водовод-

на и канализациона мрежа, а во местата каде 
ваква мрежа не постои, на здравствениот дом се 
обезбедува снабдување со хигиенски исправна во-
да, како и хигиенско отстранување на отпадни во-
ди и материи. 

Здравствениот дом се приклучува на елек-
тричната и телефонската мрежа ако таква мрежа 
постои. 

Затоплувањето на просториите на здравстве-
ниот дом се врши преку централно греење кое 
обезбедува температурата во собите каде се врши 



Стр. 670 — Бр. 32 СЛУЖБЕН БЕСНИЌ НА СРМ 16 октомври 1972 

преглед на пациентите 24—25°С, во чекалните и 
другите просторни 20—22°С, а во лабораториите 
18—22°С. 

Во просториите на здравствениот дом има при-
родно и вештачко осветление. Јачината на веш-
тачкото осветление во ординации ата на лекарот и 
во лабораторијата изнесува 250—500 лукса, во че-
калната 100 лукса и во ходниците 20—30 лукса. 

Височината на просториите на здравствениот 
дом не може да биде испод 2,80 м. 

И. Б О Л Н И Ц А 

а) Општа болница 

Член 7 
Општа болница се основа и почнува со работа 

ако од градежни објекти, медицинска опрема и 
стручни кадри има најмалку: 

1. Градежни објекти: 
1) во дејноста за внатрешни болести: соба за 

интервенции; соба за ЕКГ и базален метаболизам, 
соба за лекарите, соба за медицинските сестри 
(медицински техничари), помошна кујна, трпезарија 
и простории за чист и нечист веш; 

2) во дејноста за детски болести: соба за при-
ем на деца, соба за прегледи и интервенции со 
боксово распределеше; соба за мајки придружнич-
к а помошна и млечна кујна, трпезарија, просто-
рии за чист и нечист веш; 

3) во дејноста за заразни болести: соба за 
прием на болни со санитарен пропуеник со боксов 
распоред, соба за прегледи и интервенции, соба за 
лекари, соба за медицински сестри (медицински 
техничари), соба за помошна лабораторија, помош-
на кујна, простории за чист и нечист веш; 

4) во дејноста за хируршки болести: соба за 
прегледи и интервенции, гипсара, соба за лекари, 
соба за медицински сестри (медицински технича-
ри), помошна кујна, трпезарија, простории за чист 
и нечист веш; 4 операциони сали (една за септич-
ки и инфективни случаи, а останатите за општа 
хирургија, трауматологија или други хируршки 
гранки); 2 соби за пресоблекување на лекарите и 
медицинските сестри; 2 соби за миење на раце: 
2 простории за чување на резерва на лекови и 
апарати за стерилизација, 2 соби за припрема и 
анестезија; соба за стерилен материјал; соодветен 
број на шок соби односно за интензивна нега (нај-
малку 1—3% болнички кревети од вкупниот број 
на болнички кревети во хируршката дејност); 

5) во дејноста за гинекологија и акушерство: 
соби за новородени деца, сали за породување, соба 
за гинеколошки интервенции, соба за акушерски 
прегледи, соба за акушерски интервенции, просто-
рија за обработка на бремени, просторија за обра-
ботка на новороденото, соба за лекари, соба ча 
медицински сестри односно акушерки, помошна со-
ба, трпезарија, простории за чист и нечист веш; 
операционен блок: 2 операциони сали (една гине-
кологија и една акушерство), 2 простории за при-
према на лекарите и медицинските сестри односно 
акушерките, 2 простории за миење на раце, 2 про-
стории за лекови и нивна резерва и за стерилен 
материјал, една просторија за припрема на болни 
односно родилки; 

6) во дејноста за трансфузија на крв: просто-
рии согласно со општите прописи за хигиенско-
техничките мерки што се однесуваат на организа-
циите на здружен труд кои се бават со производ-
ство и со промет на крв и на крвни деривати; 

7) во лабораториската дејност: просторија за 
земање на лабораторискиот материјал со чекална, 
просторија за биохемиски анализи, просторија за 
броматолошки анализи, просторија за паразитолош-
ки анализи, просторија за цитолошки анализи, 
просторија за миење на лабораториски садови, са-
нитарен чвор; 

8) во дејноста по рендгенологија: просторија 
за рендген апарат, просторија за чување на сред-
ствата за миење на филмови, просторија за чита-
ње и чување на снимки, соба за лекари и за ренд-
ген техничари и чекална; 

9) во дејноста за физикална медицина и реха-
билитација: просторија за електротерапија со соод-
ветен број на боксови, за применување на елек-
тротерапеутски процедури; просторија за локална 
термотерапија, сала за кинези терапија, простори-
ја за работна терапија, соба за лекарот; соба за 
медицинските и здравствените техничари, просто-
рија за сместување и чување на опрема, простори-
ја за парафинска терапија, просторија за хидро-
терапија (ако во местото нема специјализирана 
здравствена работна организација од областа на 
оваа дејност); 

10) во дејноста за снабдување со лекови и са-
нитетски материјали: градежни објекти според ус-
ловите пропишани со оваа уредба за аптеките; 

11) во просектурата: просторија за обдукција, 
просторија за хистолошки и цитолошки прегледи, 
просторија за чување на трупови со уреди за раз-
ладување, просторија за евакуација, соба за лека-
рот (просектор); 

12) во дејноста за здравствена статистика: со-
ба за статистичар и соодветен број на простории 
за чување на медицинска документација. 

Просториите на просектурата од точ. 11 на 
претходниот став се од материјал што може да се 
мие и дезинфицира, обезбедени од глодари, под со 
сливник, вентилација, светло, заштита на прозо-
р ч е , имаат топла и ладна вода, и маса за просек-
тура. 

Болничките одделенија имаат посебна просто-
рија за дневен престој на болни. 

2. Медицинска опрема: 
1) во дејноста за внатрешни болести: апарат 

за електрокардиографија, апарат за мерење на ба-
за лниот метаболизам, апарат за оксигенотерапија 
и аспирација и перфузиони системи; 

2) во дејноста за детски болести: апарат за 
оксигенотерапија со аспиратор, перфузиони систе-
ми, опрема за стерилизација на садови, опрема за 
приготвување на храна; 

3) во дејноста за заразни болести: опрема за 
стерилизација, апарат за оксигенотерапија со ас-
пиратор, перфузиони системи, опрема за стерили-
зација на садови, опрема за прирачна лаборато-
рија; 

4) во дејноста за хируршки болести: опрема за 
операционен блок, опрема за централна стерили-
зација, опрема за анестезија (ендотрахијална), апа-
рат за оксигенотерапија со аспиратор, 4 комплети 
инструменти за општа хирургија, 2 комплети на 
инструменти за ортопедија и трау мато логи ја и пер-
фузиони системи; 

5) во дејноста за гинекологија и акушерство: 
инструменти за гинеколошко-акушерска дијагно-
стика, опрема за стерилизација, 3 комплети ин-
струменти за операција, колпоскоп, перфузиони 
системи, 2 инкубатори, апарат за оксигенотерапи-
ја со аспиратор; 

6) во дејноста за трансфузија на крв: опрема 
во согласност со прописите за хигиенско-технички-
те мерки што се однесуваат на организации на 
здружениот труд што се бават со ПРОИЗВОДСТВО И 
промет на крв и крвни деривати; 

7) во лабораториската дејност: опрема за хема-
толошка, биохемиска, паразитолошка и витолошка 
анализа; 

8) во дејноста на рендгенологија: рендген апа-
рат за копија и графија, опрема за снимање, раз-
вивање, читање и чување на филмови; 

9) во дејноста за физикална медицина и реха-
билитација: апарати за електро и термотерапија 
за К Б терапија 2 броја, за К З терапија 1 број, за 
моделирана струја 1 број, за е лектрод иј агностика 
1 број, 2 ламби за ултрацрвено светло, 2 ламби за 
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ултраљубичасто светло, 2 парафински кадички, за 
кинези терапија потребна опрема и реквизити, за 
работна терапија потребна стандардна опрема и 
реквизити; 

10) во дејноста за снабдување со лекови и са-
нитетски материјали: опрема во согласност со ус-
ловите предвидени со оваа уредба за аптеките; 

11) во просектурата: два комплета за обдук-
ција, опрема за хистолошки прегледи, уреди за 
спалување на заразениот материјал, ампутираните 
делови на телото и друго; 

12) во дејноста за здравствена статистика: една 
машина за сметање и една машина за пишување. 

3. Стручни кадри: 
1) во дејноста за внатрешни болести: на секои 

20 болнички кревети еден лекар специјалист по 
интерна медицина и три медицински сестри (ме-
дицински техничари); 

2) во дејноста за детски болести: на секои 15 
болнички кревети еден лекар специјалист по дет-
ски болести и три медицински сестри (медицински 
техничари); 

3) во дејноста за заразни болести: на секои 20 
болнички кревети еден лекар специјалист по за-
разни болести и три медицински сестри (медицин-
ски техничари); 

4) во дејноста за хируршки болести: на секои 
15 болнички кревети еден лекар специјалист по 
општа хирургија и три медицински сестри (ме-
дицински техничари); 

5) во дејноста за гинекологија и акушерство: 
на секои 15 болнички кревети еден лекар специ-
јалист по гинекологија и акушерство и три ме-
дицински сестри односно акушерки; 

6) во дејноста за трансфузија на крв: еден 
лекар специјалист по трансфузиологија и еден ла-
бораториски техничар оспособен за вршење рабо-
ти во областа на трансфузијата на крв; 

7) во лабораториската дејност: еден специја-
лист по медицинска биохемија, а на секои 40 бол-
нички кревети по еден лабораториски техничар; 

8) во дејноста по рендгенологија: еден лекар 
специјалист по радиологија и два рендген техни-
чари; 

9) во дејноста на физикална медицина и ре-
хабилитација: на секои 30 болнички кревети еден 
лекар специјалист по физикална медицина и ре-
хабилитација, една медицинска сестра (медицин-
ски техничар) и четири физиотерапеутски техни-
чари; 

10) во дејноста за снабдување со лекови и са-
нитетски материјали: еден дипломиран фармацеут 
и еден фармацеутски техничар; 

11) во просектурата: еден лекар специјалист по 
патолошка анатомија и една медицинска сестра 
(медицински техничар); 

12) во дејноста за здравствена статистика: две 
медицински сестри (медицински техничари) стати-
стичари до 250 болнички кревети. 

Член 8 
Градежните објекти во болницата треба да се 

градени од материјал што обезбедува звучна, тер-
мо и хидроизолација и кој оневозможува пристап 
на глодари и инсекти. 

Градежните објекти треба да се приклучени кои 
водоводна, канализациона, електрична и телефон-
ска мрежа. 

За отпадните води на болницата се обезбедува 
прочистување пред да се испуштат во канализа-
циона мрежа. 

Болницата има посебно место за чување на от-
падни материи и инцинератори во кои се спалу-
ваат материите што претставуваат опасност од 
ширење на зарази и ампутирани делови од чо-
вечкото тело. Болницата има вертикални кому-
никации (лифтови) за чисти и нечисти работи. 

Болницата има резервни извори на хигиенски-
исправна вода (хидрофор) и резервни извори на 
електрична енергија (агрегат) за потребите на опе-
рационите сали, салите за породување, шок соби-
те, просториите за интензивна нега и за внатреш-
ните сообраќајници. 

Член 9 
На секои 30 болнички кревети во болницата 

има една болничка соба со еден кревет и две бол-
нички соби со по два кревета. 

Болничките соби за возрасни имаат најмалку 
5,5 м2 по еден болнички кревет. 

Болничките соби за новороденчиња или за де-
ца до 2 годишна возраст имаат најмалку 3 м2 

на еден кревет. Болничките соби за деца од 2 го-
дишна до 6 годишна возраст имаат најмалку 4,5 
м2 по еден кревет. Болничките соби за деца од 
6-годишна до 14-годишна возраст имаат најмалку 
5,0 м2 на еден болнички кревет. 

Оддалеченоста на болничките кревети изнесу-
ва најмалку 80 см., а оддалеченоста од ѕидот нај -
малку 40 см. 

Висината на болничките соби изнесува нај -
малку 2,80 м. 

Член 10 
Болницата која сама организира исхрана има 

најмалку: централна просторија за чување на про-
изводи за исхрана за подолг период, просторија за 
чување на дневни резерви на производи за исхра-
на, просторија за обработка на производите (по-
себна просторија за изготвување на тесто и про-
изводи од тесто), просторија за приготвување на 
храна, просторија за миење на садови, простори-
ја за чување на амбалажа или настрешница, са-
нитарен чвор за работниците (туш, АД̂С и др.). 

Член 11 
Секоја специјалистичко-поликлиничка дејност 

во болницата има најмалку просторија за ордини-
рање, чекална, просторија за администрација и 
просторија за земање материјали за испитување. 

Член 12 
Хигиенско-техничкото уредување на болница-

та треба: 
— да обезбедува оптимални хигиенски услови 

за лекување и престој на болниот; 
— да оневозможува појава и ширење на куќ-

ните инфекции, меѓу болните и меѓу работниците 
на болницата; 

— да спречува професионално заболување на 
работниците што работат во болницата; 

— да обезбедува давање квалитетна медицин-
ска помош на болните. 

Член 13 
Просториите во болницата во кои лежат бол-

ните (болнички соби) треба да се светли, погодни 
за чистење, затоплување и вентилација. Полови-
те, ѕидовите и таваните на операционата сала, са-
лата за породување, шок собите, просторијата за 
интензивна нега и просторијата за изолација на 
болниот треба да бидат глатки, без пукнатини, от-
порни и погодни за миење и дезинфекција. 

Во болницата се применува систем на светлос-
на сигнализација спроведена од секоја болничка 
соба, а во собите на дежурниот персонал — звуч-
на сигнализација. 

Член 14 
Болничките соби имаат систем со топла и лад-

на тековна вода и се поврзани со канализациона 
мрежа. 

На секои 15 болнички кревети болницата има 
едно купатило, а на секои 10 болнички кревети 
еден 
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Член 15 

Осветлението во операционите сали и салите 
за породување е со јачина од 400—1000 лукса,. во 
ординациите и лабораториите 250—500 лукса, во 
болничките соби 50—60 лукса и во ходниците 40 
лукса, а ѕидните светилки покрај болничкиот кре-
вет 100—150 лукса. 

Член 16 
Затоплувањето на болничките просторни е 

централно и треба да обезбеди температура и тоа: 
во операционите сали, шок собите, просториите за 
интензивна нега, салите за породување и ордина-
ц и ј е 24°С, во останатите просторни 20°С. 

Член 17 
Ако општата болница во дејностите за забо-

лувањата на уво, нос и грло, за очни, нервни и 
кожно-венерични заболувања, покрај специјали-
стичко-поликлиничката дејност, врши и стацио-
н а р а лекување, во овие дејности од стручен ка-
дар има најмалку: 

— во дејностите4 за заболувањата на уво, нос 
и грло и за очните заболувања — на 15 болнички 
кревети еден лекар специјалист од соодветната 
гранка на специјалност и три медицински сестри 
(медицински техничари); 

— во дејностите за нервните и кожно-венерич-
ните заболувања —• на 20 болнички кревети еден 
лекар специјалист од соодветната гранка на спе-
цијалност и три медицински сестри (медицински 
техничари). 

Ако болницата има уролошка, ортопедска, 
пнеумофтизиолошка и друга дејност, од стручни 
кадри има најмалку: во хируршките гранки на 
медицината — на 15 болнички кревети по еден 
лекар специјалист од соодветната гранка и три 
медицински сестри (медицински техничари), а во 
останатите гранки на медицината — на 20 бол-
нички кревети по еден лекар специјалист и три 
медицински техничари. 

Член 18 
За потребите на хируршката служба општата 

болница има најмалку еден лекар специјалист по 
анестезиологија, две медицински сестри (медицин-
ски техничари) оспособени за работа од анестезио-
логија и најмалку шест медицински сестри (ме-
дицински техничари) инструментарки. 

Член 19 
Специ ј а л истичко-по лик линичките орд инации 

на општата болница имаат најмалку по еден ле-
кар специјалист од соодветни гранки на спе*™-
јалност и по една медицинска сестра (медицински 
техничар). 

Член 20 
За прашањата од областа на исхраната општа-

та болница има најмалку една медицинска сестра 
(медицински техничар) усмерена на диететика за 
болничка диета. 

Член 21 
За потребите на здравствено-воспитната рабо-

та, болницата има најмалку: еден кинопроектор 
од 16 мм со резервна проекциона ламба, проекции-
но платно, два диапроехтори со резервна ламба, 
една фланелска табла-подлога, 10 видови флаче-
лографи, подвижна библиотека со печатени здрав-
ствено-воспитни средства. 

б) Специјална болница 

Член 22 
Специјална болница од интернистичката однос-

но од хируршката гранка на медицината од струч-
ни кадри има најмалку: 

1. од интернистичка гранка — едеп лгкар спе-
цијалист од основната специјалност на болницата 

и две медицински сестри (медицински техничари) 
на 25 болнички кревети; 

2. од хируршката гранка — еден лекар специ-
јалист од основната специјалност на болницата и 
две медицински сестри (медицински техничари) 
на 20 болнички кревети; 

3. во дејноста по рендгенологија — еден спе-
цијалист по ренд гено логи ја и еден рендген тех-
ничар; 

4. во лабораториската дејност — еден специја-
лист по медицинска биохемија и на секои 50 бол-
нички кревети еден лабораториски техничар; 

5. во дејноста за снабдување со лекови — еден 
дипломиран фармацеут; 

6. во дејноста за здравствена статистика — 
две медицински сестри. 

Член 23 
За операциониот блок на специјалната болни-

ца од хируршката гранка на медицината се одне-
суваат условите пропишани за хируршката деј-
ност на општата болница. 

Член 24 

Специ ј а листичко-по ликлиничките ординации 
на специјалната болница обезбедуваат специјали-
стичка дејност со најмалку еден лекар специ-
јалист од основната гранка на специјалност и една 
медицинска сестра (медицински техничар). 

Член 25 
Покрај утврдените услови, специјалната бол-

ница мора да ги исполнува и условите пропишани 
во член 8—16, 20 и 21 на оваа уредба. 

III. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР 

Член 26 
Условите пропишани со оваа уредба за здрав-

ствен дом и за општа болница се однесуваат и на 
медицински центар. 

Член 27 
Условите од член 2 на оваа уредба се одне-

суваат и на делот од медицински центар што се 
наоѓа вон од неговото седиште, во кој се врши 
дејност на општа медицина, дејност на здравстве-
на заштита на мајки и деца, дејност на здрав-
ствена заштита на работници, како и други деј-
ности. 

IV. ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 28 
Од градежни објекти, медицинска опрема и 

стручни кадри заводот за здравствена заштита има 
најмалку: 

1. Градежни објекти: 
1) во дејноста по епидемиологија: просторија 

за акутни заразни болести 20 м2, просторија за 
масовни незаразни болести 20 м2; 

2) во дејноста по хигиена: просторија за лабо-
раторија за исхрана 25 м2, просторија за лабора-
торија за физикални мерења и индустриска ток-
сикологија 20 м2, просторија за лекарот специја-
лист 12 м2, просторија за миење на садови 10 м2; 

3) во дејноста за хемиски, бактериолошки, ми-
кробиологија и паразитолошко-хемиски анализи: 
просторија за паразитологија 16 м2, просторија за 
миење и стерилизација 16 м2, просторија за при-
готвување на хранливи подлоги 9 м2, просторија за 
прием на материјали 10 м2; 

4) во дејноста по социјална медицина со орга-
низација на здравствената дејност: просторија за 
лекар специјалист 12 м2, просторија за персоналот 
16 м2, просторија на картотека и други статистич-
ки материјали 12 м2. 
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2) Медицинска опрема: 
1. во дејноста по епидемиологија: два форма-

л н и ј и апарати за дезинфекција, запрашувани за 
ДДТ, атомизер, сув стерилизатор, два барабана, 
неопходни дезинфекциони средства, комбиниран 
„Ескулап" апарат за дезинфекција на простории, 
рачна пумпа и пумпи за на грб, спиритус ламба, 
топломери, карти на подрачјето; 

2. во дејноста по хигиена: лабораториски маси, 
ормани за сместување на лабораториски материја-
ли, орман за обработувани предмети (анализи, из-
вештаи, картотека); фрижидер, микроскоп, апарат 
за дестилација на вода, штоперица, стаклен часов-
ник, електрична центрифуга, опрема за испитува-
ње на микроклима (термометар, катотермометри, 
ротациони хидрометар, ламбректов полиметар); оп-
рема за детекција на гасови (карбон-моноксид, 
детектор); опрема за прашина (Цајсов кониометар 
по д-р Овен); компаратори за испитување на води; 
ПХ-метри; герберова центрифуга за млеко-елек-
трична или рачна; обична и електрична вага; ре-
фракометар за масло, маст и суви материи; печка 
за жарење; Кјелдал апарат, лактодензиметри и 
алкохолометар; будирметар за млеко, сирење и 
путер; Шаперова вага, ебулиоскоп за малигани на 
вино, кварц ламба за хроматографија, колориме-
тар по Дибоко, фотометар; 

3. во дејноста за хемиски, бактериолошки, ми-
кробиолошки и паразитолошко-хемиски анализи: 
два аутоклава електрични, два аглутиноскопа, апа-
рат за дестилација на вода, боца челична за бутан 
гас, дупчалка за затки со 5 разни големини, 30 
шприцеви разни големини (од 1 до 20 см), елек-
трични центрифуги, фрижидер голем и мал; шпри-
цеви (клеми) со: полуокругла челуст, средна и ма-
ла, со виљушкава челуст средна; игли за поткож-
ни мускулни инекции и вадење на крв, компаратор 
за одредување на ПХ; кутии за стерилизација на 
шприцеви, за микроскопски препарати; кутии хро-
мирани за патриеви шољи и за пипети, два микроско-
па, две ламби за микроскопирање, електрична ме-
шалка, печка за серумски подлоги, пет пламенипи 
Бунсенови за бутан, прстени за инки од 70 и 100 
мм., пумпа за воден млаз по Катлер, 4 редуцир 
вентили за бутан гас, електрично решо со алумин-
ска плоча со муф, две електрични реша со плочи, 
три сигнални сада-лабораториски, десет сталаци 
за големи епрувети за универзална бактериологи-
ја, 14 сталаци за епрувети за серолошка реакција 
со 45 дупки, стерилизатор за инструменти елек-
тричен среден, сув стерилизатор од среден и мал 
тип, два термостата од голем тип, две ваги за 
центрифуга, вага полуаналитичка, стаклен апарат 
за редестилација на вода, шишиња разни големи-
ни (од 100 до 1.000 ссм) и шишиња разни големи-
ни (од 100 до 1.000 грама), епрувети од различна 
големина, кивети, десет спиртни ламби, пипети, 
градуирани, тиквички по Ерленмајер разни голе-
мини, лабораториски топломери, петриеви шољи, 
лажици, ножеви, пинцети анатомски, пеани, но-
жици прави и криви; прибор за праќање на из-
мет, мочка и крв; прибор за праќање бриз од грло; 

4. во дејноста по социјална медицина со ор-
ганизација на здравствената дејност: орман за би-
блиотека, шкаф за картотека, за пропаганден ма-
теријал, машина за пишување и машина за сме-
тање, комплет апаратура и материјали за здрав-
ствено просветување. 

3) Стручни кадри: 
1. во дејноста по епидемиологија: еден лекар 

специјалист по епидемиологија и три здравствени 
техничари — санитарни техничари; 

2. во дејноста по хигиена: еден лекар специја-
лист по хигиена, два санитарни техничари и два 
лабораториски техничари; 

3. во дејноста за хемиски, бактериолошки, ми-
кробиолошки и паразитолошко-хемиски лабора-
ториски анализи: еден лекар специјалист по ми-
кробиологија со паразитологија и три лаборатори-
ски техничари; 

4. во дејноста по социјална медицина со орга-
низација на здравствена дејност: еден лекар спе-
цијалист по социјална медицина со организација 
на здравствената дејност и три медицински се-
стри (медицински техничари). 

V. А П Т Е К А 

Член 29 
Од градежни објекти, медицинска опрема и 

стручни кадри аптеката односно единицата на 
друга здравствена работна организација што вр-
ши работи на медицинско снабдување (аптека) има 
најмалку: 

1. Градежни објекти: просторија за издавање 
на лекови (официна) — 30 м2; просторија за из-
готвување на лекови — 20 м2; просторија за сме-
стување и чување на лекови и средства за пре-
дохрана и лекување — 20 м2; просторија за чу-
вање на лесно запалив материјал — б м 2 ; про-
сторија за дестилација и редестилација на води 
и за миење на садови — 12 м2; просторија за хи-
гиенско-санитарни уреди (туш, ^ С и др.) — 12 м2. 

2. Медицинска опрема: ормани — полици и 
фиоки за сместување и чување на лекови како и 
работни маси (рецептури) со вградени фиоки и 
прегради за сместување на прибори за работа — 
прописно сигнирани; апаратури и садови согласно 
со „Југословенската фармакопеја". 

3. Стручни кадри: еден дипломиран фармацеут 
и четири фармацеутски техничари до 20.000 жи-
тели. 

Член 30 
Аптеката што изработува лекови по асептич-

на постапка, има посебна просторија со површина 
најмалку 12 м2, чии ѕидови се обложени со сани-
тарни плочки или обоени со мрсна боја и има ин-
сталирана УВ ламба или асептична комора. 

Ако аптеката изработува и инфузиони сред-
ства има просторија согласно со посебните прописи 
за хигиенско-техничките мерки што ги преземаат 
работните организации што се занимаваат со про-
изводство и промет на крв и на крвни деривати. 

Член 31 
Единица на аптеката за издавање само на го-

тови лекови и средства за лекување, со искучок 
на наркотични средства и лекови со многу јако 
дејство, ги има најмалку следните простории: за 
издавање на лекови — 20 м2; за сместување и 
чување на лекови и средства за предохрана и ле-
кување — 12 м2; за хигиенско-санитарн;: уреди 
(туш, МГС и др.) — 12 м2. 

Член 32 
Висината на просториите на аптеката изнесу-

ва најмалку 2,80 м. 
Просториите на аптеката се суви, осветлени 

со природно и вештачко осветление и погодни за 
проветрување. Подовите се од материјал што мо-
же лесно да се одржува во хигиенска состојба. 

Член 33 
Полиците и фиоките во аптеката треба да се 

изработени да оневозможуваат мешањето на леко-
вите и другите средства за лекување од една 
фиока односно преграда во друга. 

Опремата и намештај от во аптеката мора да е 
таков да може да се чисти и одржува и да одго-
вара на намената и на стручно-техничките, хи-
гиенските и естетските услови, 
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Член 34 
Аптеката што служи за потребите на населе-

нието мора да одговара на општите санитарно-
хигиенски услови (локација), да е солидно изгра-
дена, да обезбедува топлотна и хидроизолација и 
да е приклучена на постојната водоводна, канали-
зациона, електрична и телефонска мрежа. 

Ако зградата се наоѓа во места каде нема во-
доводна мрежа на аптеката и се обезбедува хи-
гиенска исправна тековна вода. 

IV. ПРИРОДНО ЛЕКУВАЛИШТЕ 

Член 35 
Од градежни објекти, медицинска опрема и 

стручни кадри природното лекувалиште има нај-
малку: 

1. Градежни објекти: 
1) во природното лекувалиште без стационар: 

соба за картотека 16 м2; ординација на лекарот 
16 м2; соба за интервенции 16 м2; прирачна лабо-
раторија 12 м2; "УУС — една кабина за мажи и една 
за жени со остава за прибор за чистење — 10 м2; 

2) во природното лекувалиште со стационар: 
градежни објекти пропишани со оваа уредба за 
соодветните дејности во општата болница. 

2. Медицинска опрема: 
1) во природното лекувалиште без стационар: 
— во ординацијата на лекарот: отоман за пре-

гледи, параван, стаклен орман за инструменти и за 
лекови за итна помош, ламба рефлектор, шпату-
ли и садови за шпатули со ознака „чисто" и „не-
чисто", топломери, гумена мушема за отоман, апа-
рат за мерење на крвниот притисок, чеканче за 
рефлекси, челно огледало, ларинголошко огледало 
со држач, спекулум за нос и уво, стетоскоп; старт-
на ламба; 

— во собата за интервенции: отоман, два стак-
лени ормани за инструменти и за лекови; под-
вижно масине, носила, стерилизатор, два метални 
барабани, стаклен сад со капак за инструменти, 
комплет за мали хируршки интервенции, шприце-
ви од различна големина, гумени и метални кате-
три, два метални бубрежници, Крамерови шини, 
ножици за гипс, шприц за испирање на уво; 

— во собата за картотека: картотечен орман, 
вага со висиномер и топломер; 

— во собата за прирачна лабораторија: еден 
микроскоп, меланжери за испитување на ЅЕ, 1е и 
Ер; прибор за испитување на мочката; 

2) во природно лекувалиште со стационар: оп-
рема пропишана со оваа уредба за соодветните 
дејности во општа болница. 

3. Стручни кадри: 
1. во природното лекувалиште (бањско или 

климатско) без стационар: еден лекар, две меди-
цински сестри (медицински техничари) и еден 
лабораториски техничар; 

2. во природното лекувалиште без стационар: 
на 40 постели еден лекар специјалист по физи-
кална медицина и рехабилитација односно специ-
јалист од другите гранки на медицината во со-
гласност со блиската дејност на природното ле-
кувалиште, три физиотерапеутски техничари; една 
медицинска сестра (медицински техничар) односно 
две медицински сестри (медицински техничари) во 
природните лекувалишта во кои како основна деј-
ност не се обавува физикална медицина и реха-
билитација. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 36 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

Бр. 12-2409/1 
5 септември 1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

317. 
Врз основа на член 31 од Законот за извршу-

вање на казните лишување од слобода, мерките 
за безбедност и воспитните мерки („Службен Бес-
ник на СРМ" бр. 16/70), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА НАПЛАТЕНИ ОД ПАРИЧНИТЕ КАЗНИ 

ИЗРЕЧЕНИ ОД СУДОВИТЕ ОД ОПШТА 
НАДЛЕЖНОСТ 

I. Во Одлуката за утврдување програма :ѕа ко-
ристење на средства наплатени од паричните каз-
ни изречени од судовите од општа надлежност 
(„Службен весник на СРМ" бр. 22/70) во делот I во 
точката 1 наместо цифрата „200.000" се става ци-
фрата „250.000" динари, а во точката 2 наместо 
цифрата „350.000" се става цифрата „450.000" ди-
нари. 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-2499/1 
22.1Х.1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

318. 
Врз основа на член 14 став 1 од Законот за 

републичкиот буџет за 1972 година („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/72), Извршниот совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ И ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И 

ОВЧО МЛЕКО ВО 1972 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за определување премија за 
кравјо и овчо млеко во 1972 година („Службен 
весник на СРМ" бр. 14/72), се вршат следните до-
полнувања и измени: 

1) Точката 1 под 2) се минува и гласи: „во из-
нос од 0,10 динари по еден литар на организации 
на здружен труд што се занимаваат со пастериза-
ција на свежо конзумно млеко". 

2) Во точката 4, во првиот ред по зборовите 
„премијата од точка 1" се додаваат зборовите „под 
2)", а во петиот ред по зборот „дека" зборовите 
„тој или купувачот односно нивните" се замену-
ваат со зборовите „тој или неговите". 

3) Во точката 5 се додава нов втор став кој 
гласи: 

„Организациите на здружен труд што се за-
нимаваат со пастеризација на свежо конзумно мле-
ко на територијата на СР Македонија, за млеко-
то од ставот 1 на оваа точка, имаат право на кори-
стење на премијата од точка 1 под 2) на оваа од-
лука". 
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2. Оваа одлука влегува во сила по објавување-
то во „Службен весник на СР Македонија" а ќе се 
применува од 1.IV.1972 година. 

Бр. 12-2590/1 
22.IX.1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

319. 
Врз основа на член 5 од Уредбата за највисо-

ките износи на патни и други трошоци за служ-
бени патувања во странство на работниците во 
републичките органи на управата, Извршниот со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИТЕ 
ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО 
ШТО ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ 

ТРОШОЦИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА 

1. Највисокиот износ на дневници за служ-
бени патувања во странство што на републичките 
органи на управата им се признаваат во матери-
јални трошоци за службени патувања во одделни 
странски земји изнесува по групи на работни ме-
ста и тоа: 

за Авганистан: 
I група работни места 
И „ 

за Албанија: 
I група работни места 
П » » »» 

за Алжир: 
I група работни места 
И » п » 

за Аргентина: 
I група работни места 
II а »> » 

за Австралија: 
I група работни места 
И „ 

за Австрија: 
I група работни места 
И » » 5» 

за Белгија: 
I група работни места 
II » » и 

за Боливија: 
I група работни места 

И » » » 

за Бразил: 
I група работни места 
II ft f» » 

за Бугарија: 
I група работни места 
II » » » 

за Бурма: 
I група работни места 
II » ј» )) 

за Велика Британија: 
I група работни места 

II » Ј» Ѕ) 

до 22 пресм. долари 
18 

18 пресм. долари 
14 

22 пресм. долари 
18 

22 САД долари 
18 м „ 

25 САД долари 
21 

500 австр. шилинзи 
400 

1.100 белг. франци 
900 

22 САД долари 
18 „ „ 

22 САД долари 
18 „ „ 

16 пресм. долари 
12 » }, 

10 англ. фунти 
8 

9 англ. фунти 
7 • И ЈЈ 

за Венецуела: 
I група работни места 

И „ 

за Гана: 
I група работни места 
И „ 

за ДР Германија : 
I група работни места 
И „ 

за СР Германија: 
I група работни места 

II н » » 

за Гвинеја: 
I група работни места 

II „ 

за Грција: 
I група работни места 

II » н >» 

за Данска: 
I група работни места 

II „ 

за Етиопија: 
I група работни места 

II » » » 

за Замбија: 
I група работни места 

II ј» »> » 

за Израел: 
I група работни места 
И „ 

за Индија: 
I група работни места 
И „ 

за Индонезија: 
I група работни места 
И » » » 

за Ирак: 
I група работни места 

II » » и 

за Иран: 
I група работни места 
И „ 
за Ирска: 
I група работни места 
И „ 

за Исланд: 
I група работни места 
II „ 

за Италија: 
I група работни места 

II » » »> 

за Јапонија: 
I група работни места 
II » » » 

за Јемен: 
I група работни места 
И „ 

за Јордан: 
I група работни места 
II )) и м 

30 САД долари 
26 „ 

26 пресм. долари 
22 „ 

20 пресм. долари 
16 „ „ 

70 марки 
50 „ 

28 пресм. долари 
24 „ 

17 пресм. долари 
13 „ 

160 дан. круни 
120 

22 САД долари 
18 „ „ 

10 англ. фунти 
8 „ » 

24 пресм. долари 
20 

170 рупии 
130 „ 

11 англ. фунти 
9 » » 

9 ирачки динари 

25 САД долари 
21 » » 

7 анг. фунти 

22 САД долари 
18 „ „ 

13.000 итал. лири 
9.000 

28 САД долари 
24 „ 

25 САД долари 
21 « „ 

22 САД долари 
18 „ „ 
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за Јужноафричка Унија: 
I група работни места 
И „ 

за Камбоџа: 
I група работни места 

II ,, 

за Канада: 
I група работни места 

I I I I » I t 

за Кина: 
I група работни места 
И „ 

за Кенија: 
I група работни места 
И „ 

за Кипар: 
I група работни места 
И „ 

за Конго-Киншаса: 
I група работни места 
II „ 

за Конго-Бразавил: 
I група работни места 
II » и и 

за Куба: 
I група работни места 
II I I I I I I 

за Кувајт: 
I група работни места 
II » » м 

за Либан: 
I група работни места 
II * 

за Либија: 
I група работни места 

И i t » t t 

за Малезија: 
I група работни места 
И „ * • „ 

за Мали: 
I група работни места 
II » a tt 

за Мароко: 
I група работни места 
II „ 

за Мексико: 
I група работни места 

И » и » 

за Монголија: 
I група работни места 
II а а » 

за Непал: 
I група работни места 

II >» ЈУ II 

за Нигерија: 
I група работни места 

II I I ЗЈ I I 

за Нов Зеланд: -
I група работни места 
II II п м 

6 англ. фунти 
4 „ 

34 пресм. долари 
30 

22 канад. долари 
18 „ t , 

10 пресм. фунти 
8 „ 

9 англ. фунти 
7 „ 

6 англ. фунти 
4 

28 САД долари 
24 

28 САД долари 
24 „ „ 

22 пресм. долари 
18 „ „ 

10 англ. фунти 
8 „ „ 

22 САД долари 
18 „ „ 

10 англ. фунти 
8 

30 пресм. долари 
26 „ 

30 САД долари 
26 ,, , „ 

20 САД долари 
16 

22 САД долари 
18 „ „ 

26 пресм. долари 
22 

8 англ. фунти 
6 

10 англ. фунти 
8 „ „ 

7 англ. фунти 
5 )) » 

за Норвешка: 
I група работни места 
II И 31 » 

за OAF: 
I група работни места 

II it а а 

за Пакистан: 
I група работни места 
II * 

за Парагвај: 
I група работни места 

II аа
 а а а 

за Перу: 
I група работни места 
И „ 

за Полска: 
I група работни места 

II * 

за Португалија: 
I група работни места 
И „ 

за Романија: 
I група работни места 

И „ 

за Саудиска Арабија: 
I група работни места 
II „ 

за Сенегал: 
I група работни места 

I I I I 91 I t 

за САД: 
I група работни места 

И „ 

за СССР: I група работни места 
II а а а 

за Сингапур: 
I група работни места 
II Ј> 5Ј I I 

за Сирија: 
I група работни места 

II „ 

за Сомалија: 
I група работни места 

II » а II 

за Судан: 
I група работни места 
И „ 

за Тајланд: 
I група работни места 
И „ 

за Танзанија: 
I група работни места 
И „ 

за Тунис: 
I група работни места 
II » а а 

за Турција: 
I група работни места 
II а а а 

160 норв. круни 
120 а а 

24 пресм. долари 
20 

9 англ. фунти 
7 „ 

22 САД долари 
18 

22 САД долари 
18 „ 

20 пресм. долари 
16 „ „ 

20 пресм. долари 
16 „ „ 

20 пресм. долари 
16 „ „ 

28 САД долари 
24 „ „ 

10 англ. фунти 
8 „ „ 

30 САД долари 
24 

25 пресм. долари 
21 

30 САД долари 
26 „ 

20 пресм. долари 
16 „ „ 

22 САД долари 
18 „ „ 

9 англ. фунти 
7 * м »» 

25 САД долари 
21 

8 англ. фунти 
6 „ „ 

20 пресм. долари 
17 

20 пресм. долари 
16 „ „ 
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за Уганда: 
I група работни места „ 10 англ. фунти 

И 99 V 99 » 8 ЈЈ » 

за Унгарија: 
I група работни места „ 20 пресм. долари 
И » ЈЈ 99 99 ЈУ » 

за Уругвај: 
I група работни места „ 20 САД долари 
И » » 16 

за Финска: 
I група работни места „ 22 САД долари 
И „ ЈУ ЈУ 99 18 

за Франција: 
I група работни места „ 110 франц, франци 
И „ ЈУ УУ 99 90 

за Холандија: 
I група работни места „ 75 хол. форинти 
II УУ У ) 60 ЈУ ЈУ 

за Цејлон: 
I група работни места „ 8 англ. фунти 
II УУ УУ УУ ЈУ ® УЈ УУ 

за Чехословачка: 
I група работни места „ 20 пресм. долари 

УУ ЈУ • Ј Ј 16 „ ЗЈ II 

за Чиле: 
I група работни места „ 22 САД долари 
II ЈУ ЈУ ЈУ » 18 

за Швајцарија: 
I група работни места „ 85 швајц. франци 
II ЈУ УУ УУ » 65 Ј> ЈЈ 

за Шведска: 
I група работни места „ 130 швед. круни 
II „ јј ј у УУ 100 ЈЈ » 

за Шпанија: 
I група работни места „ 17 САД долари 

за другите земји на Јуж-
на и Централна Америка: 

I група работни места „ 28 САД долари 
И „ ЈЈ Ј> >Ј 24 

за неопфатените земји 
на Африка: 
I група работни места „ 30 САД долари 
II ЈЈ У) 26 ЈЈ » 

Огласен дел 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје, се води по-
стапка, по тужбата на Терзиска, род. Муцковска 
Наталија, од Скопје, против тужениот Никола 
Терзиски, со непознато место на живеење, за раз-
вод на брак, вредност 2.000 н. динари. 

Се повикува тужениот Никола Терзиски, во 
рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се 
јави во судот или да ја соопшти својата точна 
адреса. Во противно, по истекот на рокот ќе му 
биде определен старател согласно член 77 од ЗПГ1, 
кој ќе го застапува до правосилното окончување 
на спорот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2248 од 22. 
1Х.1972 година. (96) 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Јаначковић родена Зафировска Вера, од Би-
тола, ул. „Преспа" бр. 46, поднесе тужба во овој 
суд за развод на брак против Јаначковиќ Душко, 
со непознато место на живеење. Бидејќи туже-
ниот Душко е во неизвесност, се поканува во рок 
од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Служ-
бен весник на СРМ", да се јави во овој суд или 
да определи свој застапник. Во противно ќе му би-
де определен застапник по службена должност. 

Од Општинскиот суд во Битола П. бр. 724/72. 
(97) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА 

Пред овој суд во тек е постапката за аморти-
зација на изгубената диплома за положен испит 
за ВКВ возач на моторно возило, издадена од Од-
делението за стопанство и плинирање при СО — 
Битола, под бр. 318, а на име Павловиќ Анте Јо-
ван, од село Николичево, СО — Зајечар, СР Ср-
бија. 

Се моли секој кој ја поседува горецитираната 
диплома да ја пријави на судот во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на огласот. Во истекот 
на овој рок дипломата ќе биде амортизирана. 

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 88/70. 
(98) 

за неопфатените земји 
на Азија: 
I група работни места „ 30 САД долари 
II „ Ј> » 99 26 „ „ 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од 
објавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија". 

Бр. 12-1321/2 
22.1Х.1972 година 

Скопје 
Претседател 

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

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1505, страна 93, книга VII е запишано след-
ното: Самостојната организација за здружен труд 
со својство на правно лице, за продажба на го-
лемо и мало, Горче Петров — Скопје, согласно со 
одлуката бр. 02-4780/2-Б од 5.ХИ.1971 година, на 
централниот работнички совет, се издвојува од Тр-
говското угостителско претпријатие на големо и 
мало „Снежана" Горче Петров — Скопје, во са-
мостојно претпријаие под фирма: Трговско прет-
пријатие на големо и мало со промет на мешовити 
стоки „Козјак" — Горче Петров, ул. „Маршал Ти-
то" бр. 26. Предмет на работењето на претприја-
тието е продажба, на големо и мало, на сите ви-
дови индустриски прехранбени производи, земјо-
делски производи, сувомесни производи, пластич-
ни производи, сточарски производи, купопродажба 
на нова и половна механизација и моторни во-
зила. 
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Претпријатието е основано со издвојување на 
самостојната организација на здружен труд, со 
својство на правно лице, за продажба на големо и 
мало Горче Петров — Скопје, од Трговското уго-
стителско претпријатие, на големо и мало „Сне-
жана" — Горче Петров — Скопје, согласно со го~ 
ренаведената одлука. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластува-
њето, ѓорѓевски Љубомир, в.д. директор, Стојам 
новиќ Трифун и Старкоски Стојан. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Конституирањето на претпријатието ќе се 'из-

врши во рок од 30 дена. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 94, страна 819, книга VI, са-
мостојната организација на здружен труд — Скоп-
је, поради издвојување во самостојно претпријатие^ 
од Трговско угостителското претпријатие, на го-
лемо и мало „Снежана" — Ѓорче Петров, согласно 
со горенаведената одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1187 од 22.ХП.1971 година. (35) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 328, страна 311, книга II е запишано след-
ното: Самостојната организација на здружен труд, 
со својство на правно лице •— Филијала — Кума-
ново, ул. „11 октомври" бр. 2, согласно со одлуката 
бр. 02-4780/2-А од 5.ХП.1971 година на централниот 
работнички совет се издвојува од Трговското уго-
стителско претпријатие на големо и мало „Снежа-
на" — Ѓорче Петров — Скопје во самостојно прет-
пријатие кое ќе работи под фирма: Трговско прет-
пријатие на големо и мало „Победа" — Куманово, 
ул. „11 Октомври" број 2. 

Предмет на работењето на претпријатието е 
купопродажба и посредување, на големо и мало, 
со сите видови индустриски и прехранбени стоки, 
земјоделски производи, промет со репродукциони 
материјали за индустријата, земјоделството и оста-
натите стопански гранки; купопродажба и посре-
дување на нова и половна опрема за сите гранки 
во стопанството, моторни возила, приклучни ма-
шини, резервни делови и други видови механиза-
ција; купопродажба и посредување на сите видо-
ви гумени производи, производи од пластика, елек-
трични материјали и технички стоки; купопро-
дажба и посредување на сите видови производи 
од сточарството, жива стока и производи од жи-
вина. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
самостојната организација на здружен труд, со 
својство на правно лице — Филијала — Куманово, 
ул. „11 октомври" број 2, од Трговското угостител-
ско претпријатие на големо и мало „Снежана" — 
Ѓорче Петров — Скопје, согласно со горенаведена-
та одлука. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластува-
њето, Петковски Владо, в.д. директор, и Лазарев-
ски Ставре. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Конституирањето на претпријатието ќе се из-

врши во рок од ЗЈ) дена. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 94, страна 820, книга VI Са-
мостојната организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице — Филијала — Куманово, 
ул. „11 Октомври" бр. 2, поради издвојување од 
Трговското угостителско претпријатие на големо 
и мало „Снежана" — Ѓорче Петров — Скопје, со-
гласно со горенаведената одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1185 од 22.ХП.1971 година. (37) 

^Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1506, страна 95, книга VII е запишано след-
ното: Самостојната организации на здружен труд 
со својство на правно лице — Филијала — Ѓорче 
Петров, ул. „Маршал Тито" бр. 26, со посебна 
жиро — сметка и посебна сметка, согласно со од-
луката бр. 02-4780/2-А од 5.ХП.1971 година, на цен-
тралниот работнички совет, се издвојува од Тр-
говското угостителско претпријатие, на големо и 
мало „Снежана" — Ѓорче Петров — Скопје, во са-
мостојно претпријатие кое ќе работи под фирма: 
Трговско претпријатие на големо и мало „Огрев" 
— Ѓ. Петров, ул. „Маршал Тито" број 26 — Скоп-
је. Предмет на работењето на претпријатието е 
купопродажба на огревно дрво, градежни матери-
јали и. граѓа. 

Претпријатието е основано со издвојување на 
самостојната организација на здружен труд, со 
својство на правно лице — Филијала — Ѓорче Пе-
тров, ул. „Маршал Тито" број 26, со посебна жи-
ро-сметка и посебна сметка, од Трговското уго-
стителско претпријатие на големо и мало „Сне-
жана" — Ѓорче Петров — Скопје, согласно со го-
ренаведената одлука. 

Претпријатието ќе го потпишуваат, задолжу-
ваат и раздолжуваат, во границите на овластува-
њето, Томев Петар, в.д. директор, Драге Силјанов-
ски и Кире Пејковски. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Конституирањето на претпријатието ќе се из-

врши во рок од 30 дена. 
Се брише од регистарот на претпријатијата и 

дуќаните од рег. бр. 94, страна 820, книга VI са-
мостојната организација на здружен труд, со свој-
ство на правно лице — Филијала — Ѓорче Петров, 
ул. „Маршал Тито" број 26, со посебна жиро-
сметка и посебна сметка, поради издвојување во 
самостојно претпријатие, од Трговското угостител-
ско претпријатие на големо и мало „Снежана" — 
Ѓорче Петров, согласно со горенаведената одлука. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1177 од 22.ХП.1971 година. 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 29, книга VII е запишано след-
ното: в.д. директорот на Самостојната организа-
ција на здружен труд, со својство на правно лице 
„Кичево" — Кичево — Земјоделско-индустриски 
комбинат „Скопско поле" — Скопје, Благоја Пе-
трески, согласно со член 4 од договорот за присое-
динување е назначен за директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1122 од 28.ХП.1971 година. (38) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 87, страна 517, книаг I запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Продавницата 
за чевли во Кичево, на „Рефлекс" — трговско 
претпријатие за внатрешна и надворешна тргови-
на — Београд, Бушевски Никола е разрешен од 
должност, со решението бр. 15520 од 23.1Х.1970 го-
дина, на „Рефлекс" — Београд, и за нов раководи-
тел на истата продавница е назначен со одлуката 
бр. 15818 од 21.1Х.1971 година, на Управниот од-
бор на „Рефлекс" — Београд, Митановски Раде, 
кој нема да биде потписник, бидејќи споменатата 
продавница, ќе ја потпишува, задолжува и раздол-
жува, во границите на овластувањето матичното 
претпријатие. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 954 од 29.ХП.1971 година. (39) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1451, страна 701, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот в.д. директор на Претприја-
тието за трговија на големо и мало, со право на 
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посредување „Интеркооп" — Скопје, Александар 
Стојковиќ, согласно со одлуката бр. 126 од 31.ХП. 
1971 година, на работната заедница, се назначува 
за директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1094 од 27.ХП.1971 година (45) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1451, страна 700, книга VI е запишано след-
ното: Претпријатието за трговија, на големо и 
мало, со право на посредување „Интеркооп" — 
Скопје, согласно со решението Уп. бр. 12-14091 од 
28.У.1971 година, на Одделението за инспекции, на 
Собранието на град Скопје, се преселува од ул. 
„Радушка" б.б. — Горче Петров", на ул. „788" б.о. 
— Скопје (ул. „Цветан Димов", б.б.). 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 355 и 696 од 24.ХП.1971 година. (49) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1408, страна 515, книга VI е запишана под 
фирма: Организација на здружен труд — Деловен 
центар — Скопје, со својство на правно лице, ул. 
„Романија" број 5, на Деловното здружение „Ати-
ка" — Сежана, согласно со одлуката број 369/ГУ 
од 15.1Х.1971 година, на работната заедница на Ор-
ганизацијата на здружен труд — Деловен центар 
— Скопје, со својство на правно лице, се преме-
стува од ул. „Романија" број 5 во Скопје, на улица 
„Загребачка" б.б. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 92 од 24.ХП.1971 година. (50) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 457, страна 507, книга VI е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Фабри-
ката за обоени метали „Купром" — Скопје, со-
гласно со одлуката бр. 02-10 од 11.1.1971 година, на 
работничкиот совет се проширува со 

— производство на сите видови обоени метали 
од гранката 115, а во врска со гранката 117 и тоа: 

— оловни лимовни цевки, калајни цевки — 
жици и бакарни нити. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 46 од 27.ХП.1971 година. (51) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1442, страна 666, книга VI е запишано 
следното: Покрај досегашниот потписник на Тргов-
ското претпријатие на големо и мало „Разнокооп" 
— Скопје, Стојановски Петар, в.д. директор, со-
гласно со одлуката бр. 1541 од 22.Х1.1971 година, на 
работничкиот Совет, Претпријатието ќе го потпишу-
ва, задолжува и раздолжува и новиот потписник 
Бошковски Душко, секретар, во границите на 
овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 1188 од 20.ХП.1971 година. (53) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 688, страна 29, книга VII е запишано след-
ното: Досегашниот в.д. директор на Самостојната 
организација на здружен труд „Кланица и ла-
дилник" — Скопје, со својство на правно лице, на 
Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско По-
ле" — Скопје, Димитар Димитров, согласно со од-
луката на работничкиот совет на ЗИК „Скопско 
Поле" од 18.1.1971 година е назначен за директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1123 од 29 декември 1971 година. (55) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 

рег. бр. 291, страна 441, книга II е запишано след-
ното: Предметот на работа на Трговското претпри-
јатие за колонијално-прехранбени стоки, на мало 
и големо „Деликатес" — Тетово, согласно со одлу-
ката бр. 02-5303/1 од 13.Х1.1968 година, на работ-
ничкиот совет и уверението бр. 09-831/1 од 15.ГУ. 
1969 година, на инспекциските служби, се проши-
рува со ускладиштување и промет со градежни и 
огревни материјали. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1156/68 од 27.ХП.1971 година. (62) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 546, страна 419, книга Ш е запишано след-
ното: Се брише од регистарот на претпријатијата 
и дуќаните од рег. бр. 687, страна 547, книга V 
Производниот погон на „Душан Кириќ" — село 
Росоман, со самостојна пресметка на поранешното 
Трговско претпријатие „ Градинар Лозар" — екс-
порт — импорт — Скопје, поради тоа што ќе ра-
боти како внатрешна економска работна единица 
на Агрокомбинатот „Лозар" — Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 942 од 28.ХП.1971 година. (78) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 516, страна 567, книга VI е запишано след-
ното: Согласно со одлуката на работничкиот со-
вет од 2.1Х.1971 година и решението Уп. бр. 12-28436 
од 30.ХП.1971 година, на Одделението за инспек-
ции на Собранието на град Скопје, Претпријатие-
то „Центроколонијал" увоз-извоз — Скопје, се пре-
селува, од ул. „Борис Кидрич" бр. 55 на ул. „11 
Октомври" број 125, во кругот на Тутунскиот ком-
бинат — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1189/71 од 10.1.1972 година. (87) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 233, страна 579, книга II е запишано след-
ното: Досегашниот предмет на работа на Фабри-
ката за метален намештај „Браќа Кошулчеви" •— 
Титов Велес, согласно со одлуката бр. 02-9216 од 
6.1Х.1971 година, на работничкиот совет и увере-
нието бр. 03-4139/1 од 30.1Х.1971 година, на Инспек-
циските служби на Собранието на општината Ти-
тов Велес се проширува и со: 

— гранка 112 — производство и преработка на 
ќумур, 

— „ 114 — црна металургија лимови, про-
фили, округло и друго железо; 

— „ 115 — производство на металургија 
за обоени метали; 

— „ 116 — производство, опремување и 
преработка на метални производи; 

— „ 117 — метална индустрија; 
— „ 119 — електро-индустрија; 
— „ 120 —• хемиска индустрија; 

, — „ 122 — дрвна индустрија; 
„ 123 — производство на хартија и 

лепенка; 
— „ 124 — текстилна индустрија; 
— .„ 125 — индустрија на кожи и гума. 
Согласно со одлуката бр. 02-11193 од 21.ХП.1971 

година на работничкиот совет досегашната фирма 
на Фабриката за метален намештај „Браќа Ко-
шу лчеви" — Титов Велес, се менува и ќе гласи: 
„Браќо" Метална индустрија „Браќа Кошулчеви" 
— Титов Велес или скратен назив Метална инду-
страја „Браќо" — Титов Велес. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 981 и 1252/71 од 10.1.1972 година. (88) 
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КОНКУРСИ 
Конкурсната комисија на Републичкиот секре-

таријат за информации 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Дактилограф 

2. Фотолаборант 

Покрај општите услови определени со член 20 
став 1 од Основниот закон за работни односи, кан-
дидатите треба да ги исполнуваат следните услови: 

— за работното место под број 1: завршено сте-
нодактилографско училиште, дактилограф 16 класа 
и знаење на стенографија; 

— за работното место под број 2: квалификуван 
фотографски работник и да ја регулирал воената 
обврска. 

Работното место под број 1 подлежи на тести-
рање. 

Кандидатите, покрај молбите, треба да ги доста-
ват и следните документи.* за работното место под 
број 1 свидетелство за завршено стено дактилограф-
ско училиште, а за работното место под бр. 2 сви-
детелство за квалификуван фотографски работник. 
Кандидатите треба да достават и лекарско уверение. 

Молбите со таксена марка од 1 динар се доста-
вуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот во „Службен весник на СРМ" до 
Конкурсната комисија на Републичкиот секретари-
јат за информации (зграда на Статистика 4 кат). 

(1453) 

Советот на Земјоделско-шумарскиот факултет во 
Скопје 

у распишува 

К О Н К У Р С 

За избор и преизбор во следните звања и 
предмети: 

1. Еден наставник во сите звања по предме-
тот Примарна преработка на дрвото; 

2. Еден наставник во звањето вонреден или ре-
довен професор по предметот Ерозија и уредува-
ње на порои; 

3. Еден наставник во звањето доцент по пред-
метот Шумарска зоологија и ловство; 

4. За реизбор во звањето асистент по предме-
тот Сметководство; 

5. За избор во звањето асистент по следните 
предмети: 

Генетика 
Агрохемија 
Политичка економија 
Микробио л оги ј а 
Економика во земјоделството 
Млекарство 
Финална преработка на дрвото 
Хидротермичка обработка на дрвото 
Машини и алат за обработка на дрво. 
Кандидатите кои се пријавуваат треба да ги 

исполнуваат условите пропишани со Законот за 
високото школство на СРМ. 

Рок за пријавување е 15 дена од денот на обја-
вувањето на конкурсот. 

Пријавите се поднесуваат до Деканатот на 
Земј оделско-шумарскиот факултет-Скопј е. 

Кон пријавата кандидатите треба да прило-
жат диплома, куса биографија, список на стручни 
и научни трудови и по еден примерок од самите 
трудови. 

Пријавата, кусата биографија и списокот на 
стручните и научните трудови се поднесуваат во 
по три примероци. (1393) 

Конкурсната комисија при Трговското претприја-
тие „ТРГОКООП" — Скопје, 

распишува 

К О Н К У Р С 

за избор на директор (реизбор) 
Кандидатите треба да ги исполнуваат следни-

те услови: 
— да не е осудуван, ниту под истрага. 

— да има високо образование и најмалку 10 
години работна практика на раководно место, 

— да има виша подготовка со над 15 години 
работна практика на раководно место, и 

— да има средна подготовка со над 20 години 
работна практика на раководно место во тргови-
јата. 

Пожелно е кандидатите да поднесат свој про-
грам за работа и развој. 

Личен доход според Правилникот за распре-
делба на личниот доход. (1301) 

СОДРЖИНА 
Страна 

Одлука за усвојување Предлогот за при-
стапување кон измена на Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија — 665 
Закон за ревалоризација на средствата 
на организациите на здружениот труд од 
општествените дејности — — — — — 665 
Уредба за највисоките износи на патни и 
други трошоци за службени патувања во 
странство на работниците во републич-
ките органи на управата — — — — — 666 
Уредба за поблиските услови за осно-
вање и почнување со работа на здрав-
ствените работни организации — — — 667 
Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување програма за користење на 
средствата наплатени од паричните каз-

ни изречени од судовите од општа над-
лежност — — — — — — — — — 674 

/Одлука за дополнување и измена на Од-
луката за определување премија за крав-
јо и овчо млеко во 1972 година — — — 674 
Решение за највисоките износи на днев-
ниците за службено патување во стран-
ство што им се признаваат во материјал-
ни трошоци на републичките органи на 
управата — — — — — — — — — 675 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. 
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