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Претплатата за 1973 година изне-
сува 150 динари. Овој број чини 
3 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

80. 

Во смисла на член 137, алинеја 2 од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија, а во 
врска со точка 10 став 2, од делот „Натамошен по-
раст на животниот стандард во согласност со по-
литиката на стабилизацијата" од Резолуцијата за 
основите на политиката на општествено-економ-
екиот развој на СР Македонија во 1973 година, Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 27 февруари 1973 година, и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 ф е -
вруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУ-
ВАЊЕ НА САНИТАРНО -ХИГИЕНСКАТА 

И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА 
ВО СРМ ВО 1973 ГОДИНА 

I 

Во текот на 1973 година ќе продолжи спрове-
дувањето на мерките и дејностите насочени кон 
решавање на најприоритетните проблеми во подо-
брувањето на санитарно-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во СРМ со што ќе продолжат 
дејностите и мерките кои беа планирани и кои се 
започнати во 1971 година кога почна да се реали-
зира Акционата програма. 

Во текот на 1973 година се предвидува след-
ниот обем на работи по задачи: 

II 

Значително намалување на морбидитетот од 
цревен тифус, паратифус, дизентерија и заразна 
жолтица преку подобрување на хигиенските при-
лики, првенствено со решавање на водоснабдува-
њето и отстранувањето на отпадните води и ма-
терии. 

Во текот на 1973 година ќе се пристапи кон 
обезбедување доволни количества хигиенски ис-
правна вода за пиење во определен број селски 
населби. Како критериум за приоритет при парти-
ципацијата на Републиката во изградба на водово-
дите ќе се земат критериумите предвидени со три-
годишната програма. 

Собранијата на општините ќе учествуваат во 
оваа акциона програма и треба да изготват свои 
програми, усогласени со републичката. 

Во текот на 1973 година се предвидува Репуб-
ликата да учествува во изградбата на 72 селски 
водоводи во 30 општини, со околу 150 км. цевки 
од соодветни материјали. Договарањето со општин-
ските собранија за доделување на помошта, дистри-
буцијата на цевките, како и стручната помош во 
планирањето и реализацијата на програмата за из-
гадба на селски водоводи ќе се врши преку Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита. Сани-
тарниот надзор при изградбата ќе се врши преку 
овластени републички санитарни инспектори вра-
ботени во Републичкиот завод, а по овластување 
од главниот републички санитарен инспектор со-

гласно Законот за санитарна инспекција, во сора-
ботка со општинските органи за санитарна инспек-
ција која е директно надлежна. 

Паралелно со водоснабдувањето, како вонредно 
важна мерка за спречување на појавата и шире-
њето на цревните заразни болести ќе се решава 
отстранувањето и кра јната диспозиција на ф е к а л -
ните отпадни материи. Заради поефикасна приме-
на на донесените одлуки на општинските собранија 
за изградба на хигиенски ѓубришта и клозети во 
населбите или делови од населбите без канализа-
ција, собранијата на општините ќе треба да пред-
видат услови и можности за изградба на овие об-
јекти според одлуките. 

Учеството на Републиката во изградбата на 
водоводите по селата ќе се условува со реализаци-
јата на донесените одлуки во врска со изградбата 
односно реконструкцијата на клозетите и ѓубри-
штата. 

За намалување на морбидитетот ќе се преземат 
следните мерки: 

— задолжително пријавување и евиденција на 
сите заболувања, рано и активно изнаоѓање на 
болните, лабораториска дијагностика, епидемиоло-
шка анкета, дезинфекција во жариштата , здрав-
ствено просветување. 

За епидемиско заболување задолжително треба 
да биде известен, по најбрз пат, Републичкиот за -
вод за здравствена заштита — Скопје. 

Покрај овие општи мерки што важат за сите 
цревни заразни заболувања, како посебни мерки 
ќе се преземаат: 

За цревниот тифус и паратифус: 
— задолжителна хоспитализација, 
— имунизација според епидемиолошката инди-

кација, 
— систематско испитување на клицоносители-

те, на преболените, евиденција и надзор над тра ј -
ните клицоносители. како и испитувања на клицо-
носителство на контактите од болните. 

За заразната жолтица: 
— задолжителна хоспитализација. 
Покра ј редовните дејности против цревните 

заразни болести предвидени со Законот за зараз-
ните болести во текот на 1973 година ќе се извр-
шуваат посебни епидемиолошки испитувања и деј -
ности. 

Се предвидуваат подетални годишни анализи 
за состојбата и движењето на цревните зарази во 
Републиката, систематско испитување на клицо-
носителството на салмонели и шигели во 6 градови 
(Скопје, Куманово, Тетово, Струмица, Битола и 
Охрид) к а ј деца од училишна возраст, како и си-
стематско одредување на бактерии од фекално по-
текло на прстите од рацете к а ј тие деца. 

На овој начин цревните заразни заболувања ќе 
се стават под за јакнат епидемиолошки надзор, ќе 
се добијат податоци за пејсажот на типовите на 
цревните инфекции и ќе се даде проценка на ф е -
калната контаминација на рацете к а ј училишните 
деца, се со цел за откривање на доминантните па-
тишта на ширење на цревните зарази заради по-
успешно нивно сузбивање. 

Со епидемиолошките испитувања се предвидува 
да се опфатат околу 1.050 деца 4 пати во текот на 
1973 година. 
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III 

Следење на санитарната состојба на површин-
ските води и водотеци во СРМ, следеше на проб-
лемот на аерозагадувањето во населби каде што 
постои опасност од индустриско загадување на 
атмосферата. 

Во текот на 1973 година Хигиенско-епидемио-
лошкиот одред Скопје ќе ја следи санитарната со-
стојба на површинските води и водотеци и тоа: 
река Вардар со притоките — Црна со Драгор и 
Брегалница, Пчиња, Треска и Лепенец — како гла-
вен репициент на отпадни води од населбите и 
индустријата во Републиката, реките Струмешни-
ца и Радика, природните и вештачките езера: Ох-
ридско, Преспанско. Дојранско, Дебарско и Мав-
ровско. 

На точно определени профили — спротиводно 
и низводно од главните загадувачи (населби и ин-
дустриски објекти), на местата каде што се вли-
ваат главните притоки, како и места кои се ко-
ристат за туризам и рекреација, ќе се земаат си-
стематски примероци за физикохемиска и микро-
биолошка анализа, а за реката Вардар на сите 
профили и примероци за вкупната бета радиоак-
тивност. Вакви систематски примероци од сите 
профили ќе се земаат во текот на 1973 година че-
тири пати, т. е. во сите годишни сезони по еднаш. 
Испитувањата ќе се вршат по стандардни методи, 
а според Правилникот за опасните материи кои не 
смеат да се внесуваат во води („Службен лист на 
СФРЈ" бр. 3/66). Освен наведените, на реката Вар-
дар вакви систематски примероци ќе се земаат и 
ќе се анализираат по истата методологија секој 
месец на следните профили: Драчево, под Титов 
Велес, Криволак и к а ј Гевгелија. 

Резултатите од извршените испитувања ќе му 
бидат презентирани на Републичкиот секретаријат 
за здравство и социјална политика, заради пред-
лагање и преземање на потребните мерки. 

За подобрување на санитарно-хигиенската по-
ложба во загрозените населби од индустриско за-
гадување на атмосферата, општинските собранија 
во текот на 1973 година треба да ја организираат 
службата за контрола на чистотата на воздухот 
или на друг начин да обезбедат вршење на кон-
трола на чистотата на воздухот над својата тери-
торија. Контролата ќе се врши по стандардните 
методи што се применуваат во нашата земја, т. е. 
регистрирање на таложниот прав во седиментатори, 
а лебдечката прашина, чадот и сулфурдиоксидог 
— со гасомери. 

Републичкиот завод за здравствена заштита — 
Скопје и хигиенско-епидемиолошката служба ја 
вршат контролата на чистотата на воздухот во 
Скопје, Титов Велес и Битола со наведените ме-
тоди. Со методата за мерење таложната прашина 
ќе се определува на 10 мерни места во Скопје, 5 
во Битола и 4 во Титов Велес. Со методата на га-
сомери ќе се следи секојдневниот просек на чадот 
и сулфурдиоксидот на три мерни места во Скопје, 
а по две во Титов Велес и Битола. 

На крајот на годината ќе се изготви билтен за 
движењето на аерозагадувањето, кој ќе му биде 
презентиран на Републичкиот секретаријат за 
здравство и социјална политика како и на општин-
ската служба за контрола на чистотата на возду-
хот со цел да се донесат и спроведат потребните 
мерки. 

IV 

Започнување на процесот на ерадикација на 
дифтеријата, детската парализа и тетанусот кај 
новороденчињата, како и значително намалување 
на морбидитетот од голема кашлица. 

Со Акционата програма во текот на 1973 година 
ќе продолжи процесот на искоренување на д и ф -

теријата, детската парализа и тетанусот к а ј ново-
роденчињата, како и значително намалување на 
големата кашлица. 

Имунизацијата против заразните заболувања ќе 
се врши според програмата за задолжителна иму-
низација што ја донесе Републичкиот секретаријат 
за здравство и социјална политика. 

Во текот на 1973 година ќе продолжи ревизи-
јата на картотеките за имунизација, како и кни-
гите за евиденција на лицата кои подлежат на 
имунизација и да се обезбеди опфаќање на пропу-
штените лица што подлежат на задолжителна иму-
низација. 

Исто така ќе се врши контрола на спроведу-
вањето на задолжителната имунизација. 

Детска парализа 

При појава на заболување од детска парализа 
или сомневање во неа ќе се преземат следните 
мерки: 

— пријавување на заболувањето до Републич-
киот завод за здравствена заштита по телеграф-
ски пат во рок од 24 часа од поставувањето на 
клиничката дијагноза за заболување или сомне-
вање во него, 

— хоспитализација на болните и сомнителните 
во Клиниката за заразни болести — Скопје или 
стационарна установа со специјализиран кадар и 
опрема, 

— задолжителна вирусолошка и серолошка ди-
јагностика, 

— епидемиолошка анкета, 
— испитувања на имунизацијата во општините 

каде што се појавува ова заболување, и 
— вирусолошки преглед на здравите деца. 
Со Програмата за имунизација се предвидува 

да бидат опфатени децата кои стасале за имуни-
зација редовно според календарот за имунизација 
како и одреден број според епидемиолошките ин-
дикации во местата каде што имунизацијата до-
сега била запоставена или пак ова заболување се 
појавило во епидемиска форма. 

Епидемиолошките испитувања ќе ги опфатат: 
а) вирусолошките прегледи за поставување на 

дијагноза (изолација на вирус на полно, ЕКНО и 
коксаки) од околу 40—50 болни или сомнителни на 
детска парализа и парни серуми од нив за серо-
лошка дијагноза. За испитување на антителата к а ј 
вакцинираните ќе бидат опфатени околу 500 деца 
во населбите каде што вакво заболување ќе се ре-
гистрира. Исто така, ќе се зема материјал за изола-
ција на вирус на детска парализа к а ј здравите 
деца во општините (населбите) каде што ќе се ре-
1истрираат заболувања при што ќе бидат прегле-
дани околу 60 глатеријали, 

б) епидемиолошката анкета на сите болни и сом-
нителни болни, што ќе биде извршена од лекар-
специјалист — епидемиолог. 

Дифтерија 

При појава на заболување на дифтерија или 
сомневање во тоа ќе се преземат следните мерки: 

— пријавување на заболувањето во Републич-
киот завод за здравствена заштита — Скопје, те-
леграфски во рок од 24 часа од поставувањето на 
клиничката дијагноза за заболувањето или сомне-
вањето во него, 

— хоспитализација во одделение за заразни бо-
лести, 

— задолжителна бактериолошка дијагноза, 
— епидемиолошка анкета, 
— рано и активно откривање на болните, 
— испитување на клицоносителите и осетли-

воста на дифтеријата (Шикова проба) на средината 
во која се појавило заболувањето, односно контакти, 

— по потреба, ако за тоа постојат индикации, 
ќе се изврши имунизација и на децата постари од 
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8 години кои претходно ќе се тестираат со Ши-
кова проба. 

Со Програмата за имунизација се предвидува 
да бидат опфатени децата кои стасуваат редовно, 
според календарот за имунизација. Според епиде-
миолошките индикации ќе бидат опфатени и околу 
2.000 деца. Во општинските програми ќе бидат пред-
видени и лицата кои подлежат на имунизација и 
кои се пропуштени во претходните години. 

Епидемиолошките испитувања ќе опфатат: 
а) бактериолошки преглед на материјали (брис 

од грло и нос) од околу 60 болни или сомнително 
болни од дифтерија. Исто такви прегледи ќе би-
дат извршени на околу 600 лица од околината на 
болните (контакти) односно од средината каде што 
се појавило заболувањето, 

б) епидемиолошката анкета на сите болни или 
сомнителни ќе биде извршена од лекар-специјалист 
— епидемиолог. Околу 1.000 лица од околината на 
болните, односно колективот каде што се појавило 
заболувањето, ќе бидат тестирани за осетливоста 
на дифтеријата според пробата на Шик. 

Голема кашлица 

При појава на заболувањето задолжително ќе 
се врши следното: 

— пријавување на заболувањето во Републич-
киот завод за здравствена заштита по телеграф-
ски пат, 

— задолжителна бактериолошка дијагноза, 
— епидемиолошка анкета, 
— рано и активно откривање на болните. 
Со програмата за имунизација се предвидува 

да бидат опфатени децата кои стасуваат редовно 
според календарот за имунизација, како и пропу-
штените од претходните години. 

Епидемиолошкото испитување опфаќа: 
а) бактериолошки преглед на материјали за 

околу 400 болни и сомнително болни од голема ка -
шлица при појава на епидемија или спорадични 
случаи, 

б) епидемиолошката анкета за сите болни ќе се 
врши од страна на лекар. 

Во спроведувањето на мерките против дифте-
ријата, детската парализа и големата кашлица ќе 
учествуваат здравствените работни организации и 
органите надлежни за здравствена заштита. За 
обезбедување на материјалните и кадровските ус-
лови потребно е да се ангажираат и општествено-
политичките заедници како што е предвидено во 
програмата 1973—1975 година. 

V 

Унапредување на хигиено"епидемиолошката 
дејност и санитарно-инспекциските служби 

Во текот на годината ќе продолжат активно-
стите по однос на обезбедувањето лекари и соод-
ветен број средномедицински кадар во сите хи-
1иено-епидемиолошки дејности при здравствените 
работни организации. 

Републичкиот завод за здравствена заштита — 
Скопје и Комисијата за епидемиологија и хигиена 
ќе укажуваат помош, а посебно во онаа здравстве-
на работна организација каде што нема специјали-
стички кадар. 

Исто така ќе продолжи и доследното спрове-
дување на Законот за санитарна инспекција по 
однос на обезбедувањето соодветен кадар во оп-
штинските служби за санитарна инспекција за вр-
шење на оваа дејност. 

За стручното оспособување на овој кадар ќе се 
организираат советувања. 

Советувањето ќе го организира Републичкиот 
завод за здравствена заштита - - Скопје во соработ-
ка со Хигиено-епидемиолошкиот одред — Скопје, 
Републичкиот санитарен инспекторат и Медицин-
скиот факултет. 

VI 

Комисија за епидемиологија и хигиена 

Во текот на 1973 година Комисијата ќе про-
должи да укажува стручна помош при изготвува-
њето на општинските акциони програми, како и ќе 
врши контрола на спроведувањето на мерките од 
Акционата програма. 

VII 

Финансираше на програмата 

Програмата ќе се финансира од Републичкиот 
буџет, Републичкиот фонд за води, од Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на ра-
ботниците и од општините. 

Републиката со свои средства ќе партиципира 
во финансирањето на оваа акциона програма. 

Висината на партиципацијата на Републиката 
ја одредува Комисијата за следење спроведувањето 
на Акционата програма, формирана од Републич-
киот секретаријат за здравство и социјална поли-
тика. 

За остварување на оваа програма, Републиката 
ќе партиципира со износ од 2.400.000 динари од 
буџетот на Републиката, Републичкиот фонд за 
води со износ од 1.000.000 динари и Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување со износ 
од 1.000.000 динари. 

VIII 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-641 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

81. 

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 
здравство, Собранието на СРМ, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 27 февруари 1973 
година и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор, одржана на 27 февруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОГРАМА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1973 ГОДИНА 

I 

Со цел да ,се одредат приоритетните здрав-
ствени проблеми, да се спроведат соодветните мер-
ки и да се постигнат одредени резултати со оваа 
одлука се утврдува програмата за здравствена 
заштита на населението во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во 1973 година. 

II 

Основни демографски карактеристики 

Појдовна основа за согледување на здравстве-
ната состојба на населението претставуваат демо-
графските карактеристики. Со не помало значење 
се и другите показатели: распространетост на на-
селението на км2, бројот на населените места, бро-
јот на семејствата и членовите во семејствата, од-
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носно градско-селско население, националниот со-
став и вероисповеста, обичаите, нивото на општата 
и здравствената култура, вработеноста, миграцио-
ните движења, комуникациите и др. 

Стапката на наталитетот во 1967 година е 26,2 
промили, а во 1971 година изнесува 22,9 промили 
или за 3,3 промили е намалена. Во истиот (петго-
дишен) период стапката на морталитетот изнесува 
во 1967 8,1 промили, а во 1971 7,5 промили или за 
0,6 промили се намалила. Стапката на природниот 
прираст на населението во СР Македонија била 
18,1 промили, во 1967 година, а 15,4 промили во 1971 
година или се намалила за 2,7 промили, што значи 
има тенденција на опаѓање. За последните 5—6 го-
дини населението во СР Македонија се зголему-
вало просечно за околу 29.000 жители годишно. 

Стапки на природното движење на населението 
во СР Македонија во 1967 и 1971 година 
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1967 26,2 1,3 8,1 97,7 18,1 
1971 22,9 1,2 7,5 82,2 15,4 

Една од демографските карактеристики и во 
периодот 1967—1971 година е мошне високата стап-
ка на смртност на доенчиња која во 1967 година 
изнесувала 97,7 промили, а во 1971 82,2 промили, 
или е намалена за 15,5 промили. На високата стап-
ка на смртноста на доенчиња, посебно влијание 
имаат седумте општини кои беа опфатени со ак-
ционата програма за намалување на смртноста на 
доенчиња (Тетово, Гостивар, Дебар, Кичево, Маке-
донски Брод, Струга и Куманово) во кои се уште 
оваа стапка е далеку над републичкиот просек 
(82,2 промили). 

И во овој период се забележуваат промени во 
возрасната структура на населението во СР Маке-
донија, кои се изразуваат во бавното намалување 
на групацијата од детска возраст и релативно зго-
лемување на групацијата од работоспособното на-
селение, со истовремено зголемување на возрасната 
групација над 65 годишна возраст. 

Здравствена состојба на населението 

При програмирањето на здравствената заштита, 
еден од поважните фактори кој треба да биде прет-
ходно анализиран и земен предвид е здравстве-
ната состојба на населението. За таа цел се кори-
стени податоците за заболувањата и состојбите 
утврдени во амбулантно-поликлиничките и диспач-
зерските здравствени работни организации. 

Заболувањата и состојбите утврдени во општи-
те и специјалистичките ординации во нашата Ре-
публика во последните 5 години, во својата струк-
тура покажуваат незначителни промени. Заболу-
вањата на респираторниот систем, веќе низа го-
дини го заземаат првото место, во 1967 година со 23 
отсто, а во 1971 година со 26,3 отсто. Заболувањата 
на дигестивниот систем кои во 1967 година беа на 
второ место со 11,8 отсто во 1971 година го зазе-
маат третото место со 10,9 отсто, а потоа следуваат 
нервните и душевните заболувања со 9,5 отсто од-
носно 11,2 отсто во 1971 година и се наоѓаат на вто-
ро место во оваа структура. Меѓу првите десет 
групи на заболувања во овој период се наоѓаат уш-
те кардиоваскуларните заболувања, заболувањата 
на мускулно-коскениот систем, на нулата, на ко-
жата и поткожното ткиво, грипот, на урогенитал-
ниот систем итн. 

За одбележување е што во последните години, 
кардиоваскуларните заболувања бележат постојано 
покачување и заземаат високо место (IV) во струк-
турата на заболувањата, па се наметнуваат како 

сериозен проблем пред здравството, а особено ур-
гентното решавање на одделни случаи како што се: 
инфарктот на миокардот, исхемијата на срце и др. 

Повредите на работа и надвор од работа, осо-
бено сообраќајните, се во постојано покачување и 
се наоѓаат меѓу првите 10 групи во структурата на 
заболувањата и состојбите утврдени во општите и 
специјалистичките ординации, додека к а ј преду-
чилишните и училишните деца тие заземаат едно 
од погорните места во оваа структура. 

Малигните неоплазми, иако не се наоѓаат меѓу 
првите 10 групи на заболувања, се во перманентно 
покачување, било како случаи регистрирани во ам-
булантно-поликлиничките здравствени работни ор-
ганизации, било како лекувани во болничките од-
деленија. Особено е важно големото учество на 
умрените од малигни неоплазми, така што тие веќе 
го заземаат IV место (1971 година) во структурата 
на умрените во нашата Република. 

Во структурата на заболувањата и состојбите, 
во 1971 година се повидно место заземаат шеќер-
ната болест и другите хронични и дегенеративни 
заболувања кои покажуваат постојан пораст во ап-
солутни бројки и се во врска со зголеменото уче-
ство на возрасната група над 60 годишна возраст. 

Акутните заразни заболувања во последните го-
дини бележат видно опаѓање. Но, во 1971 година 
забележуваме покачување на бројот на некои акут-
ни заразни заболувања за кои не постојат специ-
фични заштитни мерки — вакцинации и на кои 
неповолната хигиенско-епидемиолошка средина, во 
повеќе места во Републиката, благопријатно влијае 
на нивното постоење и ширење во вид на мали 
епидемии. 

Вкупниот број на регистрирани болни од ту-
беркулоза и во 1971 година бележи опаѓање, но по-
голем е бројот од претходната година на регистри-
раните болни од белодробна туберкулоза и вкупно 
новорегистрираните болни од сите форми на ту-
беркулоза, така што ова заболување и понатаму 
останува да биде еден од приоритетните социјално 
здравствени проблеми во Републиката. 

Од гинеколошките заболувања регистрираш! во 
ординациите за жени. како најчести ги сретну-
ваме: неправилностите на менструацијата, воспале-
ни јата на гениталните органи, стерилитетот к а ј ж е -
ната, заболувањата на мочниот меур и др. што 
најчесто се должат на зголемениот број абортуси и 
ненавремената контрола и посети во советува-
лиштата за жени, пораѓање надвор од здрав-
ствените работни организации и без стручна по-
мош. 

Зголемениот апсолутен број на регистрираните 
заболувања и состојби к а ј предучилишните деца е 
во директна врска со проширувањето на мрежата 
и кадарот за обезбедување на нивната здравствена 
заштита со што е подобрена опфатеноста на забо-
лените деца. Како најчести заболувања регистрира-
ни во ординациите за предучилишни деца и во 
1971 година ги сретнуваме: заболувањата на респи-
раторниот систем 59,6 отсто, на дигестивниот сис-
тем 8,1 отсто, заразните и паразитарните заболува-
ња со 7,4 отсто кои бележат лесно покачување 
итн. 

Во структурата на морбидитетот к а ј училиш-
ните деца во последните 5 години други позначајни 
промени не се забележуваат, освен покачувањето 
на бројот на регистрираните заразни и паразитарни 
заболувања во соодветните ординации кои во 1971 
година се на II место со 7,6 отсто. 

Заболувањата и состојбите к а ј работниците, со 
сите свои специфичности (повреди, туберкулоза, 
професионалните заболувања, оштетувања и др.) 
и понатаму се наоѓаат меѓу првите причини за го-
лемото отсуство од работа, инвалидноста односно 
трајната неспособност за работа и им прават голе-
ми материјални загуби на работните организации и 
општеството. 

Најчести заболувања, во последните 5 години, 
регистрирани во забо-здравствените организации се: 
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кариесот кој се наоѓа на I место со 85 отсто до 
96 отсто, општата кариес фрекфенца, заболувањата 
на устата и забите, забновиличните аномалии, па-
радентопатиите и др., кои негативно влијаат на 
општата здравствена состојба на населението и ја 
намалуваат неговата работоспособност и продук-
тивност. 

Неповолната хигиенско-епидемиолошка состој-
ба во нашата Република, во 1971 година се уште 
се огледа во лошата состојба на водоснабдувањето, 
особено во селските населени места, нехигиенскиот 
начин на отстранувањето и крајната диспозиција на 
отпадните и фекалните материи, градењето ста-
нови во селата без минимум хигиенски комфор, 
лошите микроклиматски услови во одделни работни 
организации, неправилната исхрана, нерешените 
проблеми на училишната хигиена, големиот број 
познати и непознати клицоносители и ниската оп-
шта и здравствена просветеност на населението. 

Организација на здравствената дејност 

Во обезбедувањето на здравствената заштита на 
населението во нашата Република, преку своите 
дејности учествуваат следните здравствени работни 
организации: здравствените домови, болниците, ме-
дицинските центри, заводите за здравствена зашти-
та, специјалните заводи и институти, аптеките и 
природните лекувалишта. 

Најголем број од населението ја користи ам-
булантно-поликлиничката и диспанзерската дејност 
на здравствената заштита што се обезбедува преку 
ординациите за општа медицина, диспанзерите за 
деца, за жени, за ученици, противтуберкулоз,ните 
диспанзери, установите на медицината на трудот 
и др. 

Од почетокот на 1972 година почнаа да се при-
менуваат задолжителните видови на здравствена 
заштита, така што во првото полугодие, забележу-
ваме зголемување на обемот на работата (број на 
прегледи и др.) извршена во амбулантно-поликли-
ничките и диспанзерските здравствени работни ор-
ганизации. Во организационите единици за општа 
медицина, во споредба со првото полугодие на 1971 
година, ова зголемување изнесува 6,4 отсто, во ме-
дицината на трудот 3,7 отсто, во дејноста за зашти-
та на предучилишните деца 4,9 отсто итн. Ова зго-
лемување на обемот на работата не е видно пого-
лемо, поради тоа што во тој период здравствените 
работници и здравствените работни организации беа 
максимално ангажирани во спречувањето т. е. пре-
земањето мерки за да не се внесе големата сипа-
ница во нашата Република. 

Иако во последните години со интеграцијата на 
здравствените работни организации се создадени 
услови за обезбедување здравствена заштита спо-
ред потребите на населението на поширокото по-
драчје, се уште е присутна недоволната застапе-
ност на медицинските единици на село, како за оп-
шта медицина, така и за забоздравствената зашти-
та. Во прилог на ова зборува и фактот, што во 1971 
година од вкупно 1.494 лекари само 99 обезбеду-
ваат здравствена заштита на селското население 
со постојана работа во 83 селски населени места 
и во 156 села со повремена работа. Уште полоша 
е состојбата за обезбедување на специ ја листичка 
медицинска помош. 

За ^ д и ф е р е н ц и р а н о и високо специјализирана 
здравствена заштита се користат стационарните 
здравствени работни организации, во кои послед-
ните неколку години се лекувани 4 отсто од вкуп-
но лекуваните во амбулантно-поликлиничките и 
диспанзерските работни организации. 

Законот за здравство обезбедува услови за раз-
вој на организационите единици од областа на пре-
вентивната медицина, кои по интеграцијата имаа 
поголем застој во својот развој и се најдоа во по-
неповолна положба наспроти другите дејности во 
медицинските центри во смисла на обезбеденост со 
високостручен кадар и соодветна опрема. 

Во повеќе медицински центри и здравствени 
домови организационо постојат дејности за патро-
нажа, домашно лекување и итна медицинска по-
мош, но тие недоволно се обезбедени со соодветен 
медицински кадар и опрема. 

Забоздравствената заштита што се обезбедува 
преку ординациите за забоздравство се карактери-
зира со поголема застапеност во поголемите цен-
три и градови, а истовремено недоволно е обезбе-
дена со високостручен кадар и не е ориентирана 
кон активен метод на работа, иако во последните 
пет години се направени усилби за нејзиното по-
добрување. 

Здравствените работни организации и нивните 
организациони единици кои вршат дејност на со-
бирање крв, не се доволно обезбедени со високо-
стручен кадар и соодветна опрема. Проблемот на 
крводарителството станува поактуелен, бидејќи по-
стои намалување на бројот на дарителите на крв, 
наспроти зголемените потреби, имајќи ги предвид 
зачестеноста на сообраќајните повреди и другите 
медицински интервенции за кои се потребни пого-
леми количества крв. 

Дејноста за снабдување со лекови и санитет-
ски материјали што се врши преку аптеките и 
нивните организациони единици, како самостојни 
или во состав на медицинските центри и здравстве-
ните домови, бележи успех со изградба на соодвет-
ни простории и набавување опрема, но се уште 
се присутни неадекватни, несовремени и нефункци-
онални простории. Во однос на кадровската опре-
меност постои недостиг од дипломирани фарма-
цевти. 

I I I 

Приоритетни здравствени проблеми 

Од напредизнесената состојба и досегашните 
анализи и согледувања на демографските карак-
теристики, здравствената состојба на населението, 
санитарно-хигиенските услови на средината, раши-
реноста на мрежата, организацијата, обезбеденоста 
со кадар и опрема на здравствените работни орга-
низации како и динамиката на економските мож-
ности на општествено-политичките заедници, за -
цртани во општествениот план за развој на Репуб-
ликата, како приоритетни здравствени проблеми 
кои треба и во 1973 година да се решаваат се: 

1) заболувањата и високата смртност на доен-
чињата и малите деца, 

2) акутните заразни заболувања, 
3) неповолната хигиенско-епидемиолошка сос-

тојба на средината во која живее и работи насе-
лението (несанирана средина), 

4) ниското ниво на здравствената просветеност 
и култура на населението, 

5) професионалните заболувања, оштетувања и 
повреди, 

6) заболувањата од малигните неоплазми, 
7) заболувањата од туберкулоза и 
8) крводарител сте ото. 

1. Заболувања и висока смртност на доенчињата 
и малите деца 

К а ј заболувањата и високата смртност на до-
енчињата во нашата Република, во последните 5 
год,ини се постигнати резултати во нивното на-
малување, но се уште е на високо ниво смртноста 
на доенчињата која во 1971 година изнесува 82,2 
промили. Во споредба со вкупно умрените, во истиот 
период, се забележува видно намалување на уче-
ството на умрените доенчиња. 

1967 1968 1969 1970 1971 

Морталитет на доен-
чињата 97,7 88,6 91,4 87,9 82,2 

Умрени доенчиња 31,8 28,5 28,1 26,8 25,0 
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За решавање на овој приоритетен здравствен 
проблем, покрај другите мерки што ги преземаат 
општествено-политичките заедници и здравствени-
те работни организации, ќе продолжи спроведува-
њето на Акционата програма за намалување на за-
болувањата и високата смртност на доенчињата и 
малите деца. 

Во спроведувањето на предвидените мерки со 
акционата програма и на другите мерки надвор од 
неа ќе учествуваат: Заводот за здравствена зашти-
та на мајки и деца, клиниките на Медицинскиот 
факултет, Републичкиот завод за здравствена за-
штита, медицинските центри и здравствените до-
мови, општествено-политичките заедници и др. 

2. Акутни заразни заболувања 

Акутните заразни заболувања во нашата Репуб-
лика остануваат приоритетен здравствен проблем 
и понатаму, поради се уште нерешените, во оддел-
ни региони хигиено-санитарни проблеми на сре-
дината во која живее и работи населението, така 
што постои потенцијална опасност за нивно енде-
мично, а повремено и епидемично ширење. Зараз-
ните заболувања против кои се вршат соодветни 
вакцинации и ревакцинации покажуваат видна тен-
денција на опаѓање. 

Како проблеми пред здравството се наметнува 
и опасноста од внесувањето на карантинските и 
тропските заболувања од земјите на Азија и А ф -
рика. 

Сегашната состојба на акутните заразни забо-
лувања, раширеност, компликации, смртност и др. 
и делумно нерешените хигиенско-епидемиолошки 
проблеми, наметнуваат доследно спроведување на 
мерките предвидени со законските прописи за спре-
чување и сузбивање на заразните заболувања и 
мерките предвидени со Акционата програма за по-
добрување на хигиенско-епидемио логиката состој-
ба, со што ќе се постигнат одредените цели. 

Во спроведувањето на мерките за спречување 
и намалување на акутните заразни заболувања ќе 
учествуваат: општествено-политичките заедници, 
Републичкиот завод за здравствена заштита, Хиги-
ено-епидемиолошкиот одред при Скопската воена 
област, санитарно-инспекциските служби и сите 
други здравствени и други заинтересирани работни 
организации. 

3. Неповолна хигиенско-епидемиолошка 
состојба на средината во која живее и работи 

населението 

Наспроти брзата урбанизација, со која се реша-
ваат повеќе хигиено-санитарни проблеми во градо-
вите на нашата Република, се уште постојат реги-
они во кои тие не се решени, особено по перифе-
риите на градските населби и селските населени 
места, со сите свои карактеристики, постоење на 
биолошки, хемиски и физички ноќен и загадувања 
кои негативно влијаат врз здравствената состојба 
на населението. 

За подобрување на хигиенско-епидемиолошката 
состојба, во Републиката ќе продолжи спроведува-
њето на Акционата програма за подобрување на 
хигиенско-епидемиолошката состојба во која се од-
редени сите мерки по вид, обем и начин на из-
вршување. 

Во спроведувањето на Програмата и другите 
мерки за санирање на средината ќе учествуваат: 
Републичкиот завод за здравствена заштита, Хи-
гиено-епидемиолошкиот одред при Скопската воена 
област, санитарно-инспекциските служби, хигиено-
епидемиолошките одделенија и другите дејности во 
медицинските центри и здравствените домови, оп-
штествено-политичките заедници и другите заинте-
ресирани органи и организации. 

4. Ниско ниво на здравствената просветеност 
и култура на населението 

За изнесената здравствена состојба како и 
проблемите кои произлегуваат од неа, голем при-
донес има ниското ниво на здравствената просвете-
ност и култура на населението, и присутноста на 
лошите навики, обичаи и обреди за зачувување 
на здравјето, што има директно влијание врз соста-
вот и редоследот на приоритетните здравствени 
проблеми во нашата Република. 

Со цел за подигање на здравствената просвете-
ност и култура на населението и промена на ло-
шите навики и обичаи за здравјето, потребна е 
постојана п р о г р а м и р а н здравствено-просветна ак-
тивност од сите профили на здравствените работ-
ници и здравствените работни организации. 

Здравствено-воспитната дејност треба да се од-
вива преку соодветните видови и обем на мерки 
кои ќе бидат насочени кон изнесените приоритетни 
здравствени проблеми во општините и Републи-
ката. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: 
Републичкиот завод за здравствена заштита, Заво-
дот за здравствена заштита на мајки и деца, здрав-
ствените работни организации, општествено-поли-
тичките заедници, Црвениот крст, училиштата и 
други органи и организации заинтересирани за 
оваа дејност. 

5. Професионални заболувања, оштетувања 
и повреди на работа и надвор од работа 

Професионалните заболувања, оштетувања и 
повреди на работа имаат едно од приоритетните 
места во здравствената заштита, бидејќи нивниот 
број е во пораст и повеќе индустриски капацитети 
во технолошкиот процес користат се поголем број 
разни материи кои можат штетно да влијаат врз 
здравјето на работниците. Стопански гранки во кои 
има повеќе професионални штетности и можност 
за повреди, релативно нерешени услови на работ-
ното место, микроклиматски услови, запрашеност 
и др. се индустријата и рударството во кои рабо-
тат околу 30 отсто од вкупно вработените во Репуб-
ликата. Поради се поголемата примена на технич-
ките средства и хемизацијата во земјоделството ка -
ко проблем се јавуваат оштетувањата и повредите 
к а ј земјоделските работници. 

За подобрување на здравствената состојба л 
здравствената заштита на работниците, потребно е 
натамошно согледување на морбогените и траумато-
гените фактори и преземање на сите мерки за нивно 
рано откривање, спречување, отстранување, леку-
вање и рехабилитација. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: 
Републичкиот завод за здравствена заштита, Ин-
ститутот за медицина на трудот и техничка сигур-
ност при Рудници и железарница — Скопје, здрав-
ствените станици во работните организации, деј-
ностите на медицината на трудот во медицинските 
центри и здравствените домови, здравствените и 
други работни организации заинтересирани за 
здравствената заштита на работниците како и оп-
штествено-политичките заедници. 

6. Заболувања од малигни неоплазми 

Во последните години и во нашата Република 
се забележува тенденција на покачување на бро-
јот на заболените и умрените од малигни неоплаз-
ми, што претежно се должи на зголемениот број 
на канцерогените фактори во надворешната сре-
дина, брзиот развој на урбанизацијата, индустри-
јализацијата, сообраќајот, покачувањето на живот-
ниот стандард, продолжувањето на просечниот век 
на живеење т. е. зголемување на бројот на насе-
лението од постарите возрасни групи и др. 

Непостоењето на законски прописи и неизвр-
шувањето на обврските за пријавување на малиг-
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ните неоплазми во Републиката регистар за рок од 
страна на здравствените работни организации, до-
ведува до нецелосен увид на проблемот од малиг-
ните неоплазми, што неминовно бара итно доне-
сување на законски прописи и доследно извршу-
вање на обврските за пријавување. 

Непостоењето на современа организација на 
онколошката служба наложува во 1973 година итно 
отварање на минимум три онколошки диспанзери 
во поголемите медицински центри, кои би вршеле 
функција на регионални диспанзери и стручно усо-
вршување на лекарите од општа медицина за рана 
детекција, дијагностика и современо третирање на 
малигните неоплазми. 

Во спроведувањето на мерките ќе земат уче-
ство: Институтот за радиологија и онкологија, кли-
никите при Медицинскиот факултет, Републичкиот 
завод за здравствена заштита, сите здравствени ра-
ботни организации, општествено-политичките заед-
ници и други заинтересирани органи и организации. 

7. Заболувања од туберкулоза 

Туберкулозата во нашата Република се уште 
претставува социјално-медицински проблем поради 
нејзината раширеност меѓу активното население 
(20—59 години), долгото лекување, отсутноста од 
работа, инвалидноста што има големи економски 
реперкусии во семејството и општеството. 

Мерки кои треба да се преземат за рано откри-
вање, спречување и сузбивање на туберкулозата 
се: систематски и флуорографски прегледи, кон-
трола и следење на лицата во контакт, тестирање, 
вакцинирање, ревакцинирање, задолжителна хос-
питализација и изолација на болните од активна 
туберкулоза, патронажни посети, здравствено про-
светување и др. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: 
Институтот за туберкулоза на СРМ, специјалните 
болници, АТ диспанзерите и другите дејности во 
здравствените работни организации, општествено-
политичките заедници и другите органи или орга-
низации заинтересирани за решавање на заболу-
вањата од туберкулоза. 

8. Крводарителство 

Потребите од крв и во 1973 година ќе бидат 
уште поизразени, особено во поголемите здравстве-
ни работни организации, поради зголемениот број 
на хируршки интервенции од повредите на работа, 
надвор од работа, сообраќајните несреќи и другите 
медицински интервенции, од една, и намалувањето 
на бројот на доброволните дарители, од друга 
страна. 

За подобрување на крводарителството и обез-
бедувањето на потребните и резервните количества 
крв и крвни деривати за редовни и вонредни при-
лики, во сите општини да се обезбедат доволен број 
дарители на крв околу 3 отсто од населението, со-
времено опремување на организационите единици 
за трансфузиологија, оспособување и специјализи-
рање на лекарскиот и средномедицинскиот кадар за 
работа во оваа дејност. Здравствените работни ор-
ганизации во соработка со општествено-политич-
ките заедници и другите заинтересирани да изра-
ботат годишни програми за собирање крв и обез-
бедување крвни деривати. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат: 
Институтот за трансфузиологија и хематологија. 
медицинските центри и здравствените домови со 
соодветните и другите дејности, општествено-поли-
тичките заедници и други заинтересирани органи 
и организации. 

IV 

Цели што треба да се постигнат 

Со извршувањето на програмата за здравстве-
на заштита на населението треба да се постигнат 
следните цели: 

— зачувување и унапредување на здравјето со 
што ќе се подобри здравствената состојба на 
населението, 

— намалување на заболувањата и умирањата на 
доенчињата и другото население, 

— спречување и сузбивање на акутните зараз-
ни заболувања, 

— подобрување на хигиенско-епидемиолошка-
та состојба на средината во која живее и 
работи населението, 

— подигање нивото на здравствената просвете-
ност и култура на населението, 

— подобрување на здравствената состојба на ра-
ботниците и обезбедување на општа и спе-
цифична здравствена заштита на оние работ-
ни места каде што постојат можности за про-
фесионални заболувања и оштетувања, 

— доближување на здравствената дејност до 
селското население, 

— рано откривање и лекување на малигните, 
кардиоваскуларните, ревматичните, душевни-
те заболувања, шеќерната болест и др.. 

— спречување и сузбивање на туберкулозата, 
— обезбедување поефикасна и специфична 

здравствена заштита на населението над 60 
годишна возраст, 

— подобрување и унапредување на организаци-
јата на здравствените работни организации и 
нивната дејност. 

V 

Финансирање на здравствената заштита 
во 1973 година 

Програмата за здравствена заштита на насе-
лението во 1973 година со програмите на заедници-
те на здравственото осигурување на работниците и 
земјоделците, програмите на општините и програ-
мата за спроведување на задолжителните видови 
здравствена заштита на населението, обезбедуваат 
извршување на задачите од областа на здравстве-
ната заштита на населението, при што со тие про-
грами е утврден обемот на здравствената заштита 
и средствата потребни за нивното реализирање. 

Основни извори, од кои ќе се финансира здрав-
ствената заштита на населението се: 

— Фондот за здравствено осигурување на ра-
ботниците, 

— Фондот за здравствено осигурување на зем-
јоделците, 

— од буџетите на Републиката и општините, 
— од работни организации, 
— од граѓанскоправни лица и 
— приходи од други извори (други корисници и 

услуги, од научно-истражувачка работа и 
други приходи). 

Со Резолуцијата за основите на политиката на 
општествено-економскиот развој на СР Македони-
ја во 1973 година се предвидува зголемување на 
општествениот производ за околу 8 отсто. Финан-
сирањето на Програмата за здравствена заштита за 
1973 година ќе се врши во рамките на номиналниот 
пораст на расходите на буџетите кои ќе се движат 
до 10 отсто, а нивото на расходите за здравствена 
заштита ќе се движи во номинален пораст до 12 от-
сто во однос на расходите за здравствената зашти-
та во 1972 година во фондовите на самоуправните 
интересни заедници. 

Покрај горните средства Републиката преку 
својот буџет ќе обезбеди средства за спроведување 
на задолжителните видови здравствена заштита на 
земјоделските осигуреници, како и за здравстве-
ната заштита на учесниците од НОВ кои по друг 
основ не се здравствено осигурени. 

Ваквите предвидувања во финансирањето на 
здравствената заштита во 1973 година ќе овозмо-
жат да се смират тековите на потрошувачката и 
да се сведат во реалните материјални можности. 



Стр. 320 - Бр. 11 С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК НА СРМ 24 март 1973 

VI 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-638 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

В2. у 

Во смисла на член 137, алинеја 2 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија, а во врска 
со точка 10, став 2 од делот „Натамошен пораст на 
животниот стандард во согласност со политиката 
на стабилизација" од Резолуцијата за основите на 
политиката на општествено-економскиот развој на 
Социјалистичка Република Македонија во 1973 го-
дина, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 27 февруари 1973 година, и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор, одржана 
на 27 февруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА 
ДОЕНЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА ВО 
СР МАКЕДОНИЈА ВО 1973 ГОДИНА 

I 

Во текот на 1973 година ќе продолжи акцијата 
за намалување високата смртност на доенчињата 
и малите деца, особено на селските подрачја пора-
ди релативно полошата здравствена состојба. 

И 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Акционата програма треба да придонесе за на-
малување смртноста на доенчињата во СРМ пре-
ку подобрувањето на здравствената заштита на 
мајките и децата т. е. преку зголемување на ^ про-
центот на раѓањата со стручна помош, опфаќање-
то на доенчињата, предучилишните деца и жените 
во советувалиштата, за јакнување на патронажната 
служба, планирање на семејството и други превен-
тивни дејности. 

Истовремено Акционата програма треба да 
овозможи на селското население како целина да 
му се обезбеди недостапна здравствена заштита и 
со тоа значајно да се подобрат условите за живее-
ње на селското население. 

III 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Здравствените работници што ќе ја спроведу-
ваат оваа програма — лекарите, медицинските се-
стри и акушерките, покрај обезбедување на вре-
мено лекување на болните ќе преземаат и специ-
јални мерки за здравствена заштита на мајките и 
децата и тоа: 

а) За доенчињата и малите деца: 
— систематски прегледи за следење на разви-

токот и здравствената состојба, 

— давање совети по сите прашања поврзани 
со здравјето и развитокот на децата, 

— спроведување на активна имунизација и 
други профилактични мерки, 

— патронажна служба. 
б) За училишните деца: 
— систематско следење на физичкиот и пси-

хичкиот развиток и здравствената состојба на учи-
лишните деца, 

— систематски прегледи на училишните деца 
од I, Ш и V n одделение на осмолетките, 

— давање совети на родителите, наставниците 
и учениците во врска со зачувувањето на здрав-
јето, 

— здравствено воспитување. 
в) За жените: 
— грижа за здравјето на жените во текот на 

бременоста (прегледи во советувалиштата, патро-
нажни посети, контрола на забите, лаборатори-
ски анализи и др.), 

— раѓање со стручна помош — во установа 
или дома со бабица, 

— надзор на здравјето на жената во текот на 
леунството (прегледи, патронажни посети, совети 
и др.), 

— работа на планирање на семејството и упа-
тување на жените за примена на современите ме-
тоди на контрацепција, 

— здравствено воспитување на жените. 

IV 

НИВО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
И СОСТОЈБА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА 

ШТО ЌЕ СЕ ПОСТИГНЕ ВО СРМ 
ВО 1973 ГОДИНА 

Врз основа на досегашното движење на пока-
зателите за здравствената состојба и заштита во 
последните години, Програмата за задолжителните 
видови на здравствена заштита и оваа програма 
во 1973 година во СРМ ќе биде достигнато следно-
то ниво на здравствена заштита и состојба на ма ј -
ките и децата: 

1. стапката на смртноста на доенчињата ќе се 
намали на околу 74 промили; 

2. процентот на родените со стручна помош ќе 
порасне на околу 68; 

3. процентот на лекуваните доенчиња пред смрт 
ќе се зголеми на околу 68; 

4. опфатот на доенчињата во советувалиштата 
ќе достигне ниво од околу 80 отсто; 

5. опфатот на бремените жени во советувалиш-
тата ќе достигне ниво на околу 70 отсто; 

6. со систематски прегледи ќе бидат опфате -
ни околу 80 отсто од оние што подлежат на НИЕ; 

7. патронажната служба ќе обезбеди 2,1 посети 
по доенче, а на бремена жена 1,8; 

8. примоимунизацијата ќе биде извршена над 
епидемиолошкиот минимум; 

9. со советувања за контрацепција ќе бидат оп-
фатени на јмалку 12 отсто од жените од фертилен 
период. 

V 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За обебедување услови за побрзо опфаќање на 
мајките и децата со основната здравствена зашти-
та и извршување на мерки од специфичната за -
штита ќе се обезбеди следното: 

1. Проширување на мрежата на медицинските 
единици на селското подрачје со зголемување бро-
јот на вработените здравствени работници. 

2. Во текот на 1973 година здравствената зашти-
та на селските подрачја ќе се спроведува од 
здравствените работници утврдени според оваа та-
бела: 
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1. Дебар 2 2 3 4 3 3 4 5 
2. Гостивар 10 10 8 12 15 16 19 21 
3. Тетово 11 12 13 15 25 25 12 14 
4. Струга 8 8 8 8 10 10 13 15 
5. Кичево 3 4 4 5 5 6 5 7 
6. Куманово 7 9 7 9 10 11 9 12 
7. Прилеп 5 6 5 6 6 8 8 10 
8. Крушево — 1 — 1 — 1 5 3 
9. М. Брод 2 3 3 4 4 4 6 6 

10. Охрид 3 3 3 4 2 4 3 4 
11. Скопје 19 19 24 24 24 24 18 20 
12. Виница — 1 — 1 — 2 5 3 
13. Кочани 3 3 2 3 5 6 4 5 
14. Т. Велес 4 4 4 5 4 5 4 6 
15. Ресен — 1 — 1 — 2 4 2 
16. Берово — 2 — 2 7 7 3 3 
17. Делчево 1 1 1 2 6 6 3 4 
18. Св. Николе 2 2 2 3 3 3 2 2 
19. Кр. Паланка 1 2 1 2 4 5 — 3 
20. Радовиш — 1 — 1 1 2 2 3 
21. Битола 9 10 9 10 17 17 8 8 
22. Кавадарци 1 1 1 2 2 2 7 4 
23. Неготино 1 1 1 1 1 2 4 4 
24. Штип — 1 — 1 — 1 8 3 
25. Струмица 3 4 5 6 10 10 11 14 
26. Кратово 1 1 1 1 1 1 1 1 
27. Валандово — 1 — 1 — 1 — 1 
28. Д. Хисар 1 1 3 3 — 2 5 3 
29. Гевгелија 2 2 2 2 6 4 2 3 
30. Пробиштип 1 1 1 1 1 2 1 2 

Вкупно СРМ: 100 117 111 140 116 192 176 191 

3. Обезбедување на нужните предуслови за 
нормална работа на екипите од лекар, медицин-
ска сестра и акушерка. 

4. Обезбедување на стручно-методолошка по-
мош на здравствените работници од селските 
здравствени единици од страна на специјализира-
ните кадри на Заводот за здравствена заштита на 
мајки и деца и локалните педијатри и гинеко-
лози. 

5. Следење извршувањето на плановите за ра-
бота на медицинските единици на село од стра-
на на медицинските центри односно здравствените 
домови. 

6. Тесна соработка на службата за здравстве-
на заштита на мајки и деца на здравствените 
пунктови на село со Црвениот крст, конференциите 
на ССРНМ, конференциите за општествена актив-
ност на жените и сите други органи и организации 
што можат да придонесат за остварување на про-
грамата. 

VI 

НАЧЕЛНИ ПОСТАВКИ 

1. Врз основа на оваа програма, собранијата на 
општините треба да изготват и усвојат свои про-
грами во кои како минимум треба да бидат заста-
пени планираните подобрувања (зголемувања) на 
медицинскиот персонал на селското подрачје, а во 
некои општини и во самите градови. 

2. Во програмите на општините треба да бидат 
прецизно определени изворите за финансирање. 

Критериумите за партиципација на Републи-
ката во извршувањето на акционите програми ќе 
бидат изработени од Републичката комисија за сле-
дење спроведувањето на акционите програми. 

3. Сите медицински единици треба да бидат 
опремени со неопходната медицинска опрема и мо-
торно возило според карактеристиките на теренот. 

4. Здравствената заштита на населението ќе се 
укажува по единствена методологија т. е. ќе се 
применува активниот метод на здравствена зашти-
та. Плановите за работа на сите медицински еди-
ници ќе бидат изготвени со помош на Заводот за 
здравствена заштита на ма јки и деца. 

VII 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата ќе се финансира од фондовите за 
здравствено осигурување и од општините. Репуб-
ликата со свои средства ќе партиципира во ф и -
нансирањето на оваа Акциона програма за нама-
лување високата смртност на доенчињата во СРМ 
во 1973 година. Висината на партиципацијата на 
Републиката ја одредува Комисијата за следење 
спроведувањето на Акционата програма за нама-
лување на високата смртност на доенчињата фор-
мирана од Републичкиот секретаријат за здрав-
ство и социјална политика. 

За остварување на оваа програма Републиката 
ќе партиципира со износ од 3.300.000 динари од бу-
џетот на Републиката, и со износ од 2.000.000 ди-
нари од Сојузот на заедниците на здравственото 
осигурување на работниците. 

VIII 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бро ј 03-643 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

83. 

Во смисла на член 137, алинеја 2 од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија, а во 
врска со точка 6 „Здравствена, детска и социјална 
заштита", потточка 2, став 6 од делот „Политика 
на остварување на побрз развој" и од Општестве-
ниот план за развој на Социјалистичка Република 
Македонија од 1971 до 1975 година, Собранието на 
СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 27 февруари 1973 година, и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 
февруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУ-
ВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА 
И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО 

СРМ ЗА ПЕРИОД 1973—1975 ГОДИНА 

I 

Целта на оваа Акциона програма која треба да 
се вклопи и реализира паралелно со Општествениот 
план за развој на Социјалистичка Република Маке-
донија од 1971 до 1975 година, е да се постигне подо-
брување на санитарно-хигиенската и епидемио-
лошката положба, првенствено на селското насе-
ление каде што состојбата е потешка отколку во 
градовите. Со програмата се предвидени мерки за 
значително намалување на цревните заразни за-
болувања, мерки за намалување на други заразни 
заболувања за кои постојат специфични ефикасни 
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мерки за заштита, следење на загадувањето на 
површинските води, следење на загадувањето на 
воздухот на најзагрозените населени места, подо-
брување на положбата на хигиено-епидемиолош-
ките дејности и санитарно-инспекциските служби. 
Спроведувањето на наведените мерки и дејности 
значително ќе придонесе и за подготвување на те-
риторијата за општонародна одбрана, како и за 
подобрување на животниот стандард воопшто. 

II 

Значително намалуваше на морбидитетот од 
цревен тифус, паратифус, дизентерија и заразна 
жолтица преку подобрување на хигиенските при-
лики, првенствено со решавање на водоснабдува-
њето и отстранувањето на отпадните води и ма-
терии. 

За да се намали значително морбидитетот од 
цревен тифус и паратифус, дизентерија и заразна 
жолтица, меѓу на јважните мерки е обезбедување-
то на доволни количества хигиенски исправна вода 
на населението, бидејќи состојбата на водоснабду-
вањето во селските населби е значително полоша 
отколку во градовите. Програмата предвидува Ре-
публиката да даде неповратно материјална помош 
како стимул за изградба на современи санитарно-
технички исправни објекти за водоснабдување во 
околу 210 села со околу 200.000 жители. Оваа 
помош ќе изнесува, ориентационо, околу 8 отсто 
(5—10) од изведбената вредност на објектите. 

Помошта ќе се доделува врз основа на јавен 
конкурс. Изборот на населбите за доделување по-
мош ќе се врши според следните критериуми каде 
што наведениот редослед претставува приоритет 
при доделувањето на помошта: 

— лоша хигиенска и лоша епидемиолошка по-
ложба (висок морбидитет од цревни заразни забо-
лувања), 

— можност со едно извориште да се обезбеди 
вода за поголем број жители или за повеќе насел-
би, со давање домашни приклучоци преку водо-
мери, 

— изградба на водоводи со јавни чешми, 
— зависно од месните услови изградба на ар-

териски бунари за локално и централно водоснаб-
дување, 

— изградба на нови санации на постојни бу-
нари со монтажа на елеваторски црпки. 

Изградбата односно реконструкцијата на објек-
тите ќе се реализира со учество на месното насе-
ление (придонес во парични средства, работна ра-
ка, материјал), учество на општинското собрание 
со изготвување на инвестиционо-техничка докумен-
тација, прибавување на санитарни согласности, 
обезбедување стручна работна рака, технички над-
зор, партиципација со парични средства и мате-
ријал и учество на Републиката со партиципација 
во водоводни материјали — цевки и санитарно-
технички надзор над изградбата. 

Во периодот од 1973 до 1975 година се планира 
изградба на водоснабдителни објекти во околу 70 
села годишно. Во зависност од теренските услови 
ќе се врши избор на соодветни материјали. Ори-
ентационо просечната фабрична цена изнесува 
околу 20.000 динари за 1 км. За периодот од три 
години се предвидува Републиката да даде уче-
ство од околу 420 км. цевки кои по денешни ф а -
брички цени чинат околу 8.000.000 — 8.500.000 ди-
нари. Само за 1973 година се предвидени околу 150 
км. цевки кои чинат околу 2.000.000 — 2.300.000 дин. 

Како многу важна санитарно-техничка мерка 
за спречување на појавата и ширењето на црев-
ните заразни заболувања е правилното отстрану-
вање и крајната диспозиција на фекалните отпад-
ни материи која треба да се решава паралелно со 
решавањето на водоснабдувањето. Во селата и де-
ловите на градовите каде што нема канализација 
да се градат хигиенски клозети според нацрти од 
Републичкиот завод за здравствена заштита во 

Скопје. Секое општинско собрание треба да има 
соодветни одлуки, со кои ќе се обезбеди сите но-
воградби да градат такви клозети, а постојните кло-
зети да се реконструираат. Секој град во близина 
на пазариштето да изгради јавен клозет, а исто 
така и во градскиот центар. 

Во селата ќе се градат хигиенски ѓубришта 
според нацрти од Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита — Скопје. Секое општинско собра-
ние веќе има соодветни одлуки, со чија примена 
ќе се градат хигиенски ѓубришта како во ново-
градби, а постојните ќе се реконструираат. 

Погоре предвидените санитарно-технички мер-
ки се секако н а ј в а ж н и за намалување морбиди-
тетот од цревеите заразни заболувања, но бидејќи 
за нив се потребни многу средства и подолг период 
за спроведување на Акционата програма за нама-
лување на морбидитетот ќе се спроведуваат мер-
ките што и стојат на располагање на здравстве-
ната служба и тоа: 

— пријавување и задолжителна евиденција на 
сите цревни заболувања, 

— рано и активно изнаоѓање на болните, 
— лабораториска дијагностика, 
— епидемиолошка анкета, 
— дезинфекција на жариштето, 
— здравствено просветување. 
Во случај на епидемиска појава на овие забо-

лувања задолжително е известување по најбрз пат 
до Републичкиот завод за здравствена заштита 
— Скопје. 

Покрај овие општи мерки кои важат за сите 
цревни заразни заболувања како посебни мерки 
при одредени заболувања се: 

За цревен тифус и паратифус: 
— задолжителна хоспитализација, 
— имунизација спрема епидемиолошка инди-

кација, 
— системско испитување на клицоносители на 

преболепите, како и евиденција и надзор над тра ј -
ните клицоносители. 

За заразната жолтица: 
— задолжителна хоспитализација. 
Покрај редовните дејности против цревните за -

разни болести предвидени со Законот за заразните 
болести во текот на 1973 година ќе се извршу-
ваат посебни епидемиолошки испитувања и деј-
ности. 

Се предвидуваат подетални годишни анализи 
за состојбата и движењето на цревните зарази во 
Републиката, систематско испитување на клицо-
носителството на салмонела и шигели во 6 гра-
дови (Скопје, Куманово, Тетово, Струмица, Битола 
и Охрид), к а ј децата од училишна возраст, како 
и систематско одредување на бактерии од фекално 
потекло на прстите од рацете к а ј тие деца. 

На овој начин ќе се стават цревните заразни 
заболувања под за јакнат епидемиолошки надзор, 
ќе се добијат податоци за пејсажот на типовите на 
цревните инфекции и ќе се даде проценка на ф е -
калната контаминација на рацете к а ј училишните 
деца, се со цел за откривање на доминантните па-
тишта на ширење на цревните зарази заради поус-
пешно нивно сузбивање. 

Со епидемиолошките испитувања се предви-
дува да се опфаќаат околу 1.050 деца, 4 пати го-
дишно. 

III 

Следење на санитарната состојба на површин-
ските води и водотеци во СРМ, следење на проб-
лемот на аерозагадувањето во населбите каде што 
постои опасност од индустриско загадување на ат-
мосферата. 

Во текот на тригодишниот период од 1973—1975 
година Хигиенско-епидемиолошкиот одред — Скоп-
је ќе ја следи санитарната состојба на површински-
те води и водотеци во СРМ и тоа на езерата Ох-
ридско, Преспанеко, Дојранско, Дебарско и Мав-
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ровско, на реката Вардар со притоките, реките 
Струмишница и Радика. 

На точно определени профили спротиводно и 
низводно од главните загадувачи (населби и ин-
дустриски објекти) на местата каде што се вли-
ваат главните притоки како и на местата кои се 
користат за туризам и рекреација ќе се земаат при-
мероци за физикохемиска и микробиолошка ана-
лиза. Вакви примероци ќе се земаат четири пати 
годишно, т. е. во сите годишни сезони. Испитува-
њата ќе се вршат по стандардни методи, а според 
Правилникот за опасните материи што не смеат 
да се внесуваат во води („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 3/66). 

На реката Вардар која е главен приемник на 
отпадните води во Републиката, освен наведените 
системни примероци, ќе се вршат од сите профили 
испитувања на вкупната бета радиоактивност, а на 
профилите Драчево, под Т. Велес, Криволак и Гев-
гелија овие испитувања ќе се вршат секој месец. 

Со овие истражувања постојано би се имало 
увид во санитарната состојба на нашите главни 
површински води и водотеци. 

За подобрување на санитарно-хигиенската по-
ложба во населените места по однос на аерозага-
дувањето од индустриско потекло, општинските со-
бранија (во оние места каде што постои опасност 
од индустриско загадување на атмосферата), треба 
да организираат служба за контрола на чистотата 
на воздухот или на друг начин да обезбедат вр-
шење контрола на чистотата на воздухот над сво-
јата територија. Контролата ќе се врши по стан-
дардни методи кои се применуваат во нашата земја, 
т. е. регистрирање на таложната прашина со се-
диментатори, а лебдечката прашина, чадот и сум-
пордиоксидот — со гасомери. 

Републичкиот завод за здравствена заштита ќе 
врши контрола на чистотата на воздухот во Скоп-
је, Титов Велес и Битола со наведените методи во 
текот на периодот 1973—1975 година. Со методата 
на седиментатори ќе се следи месечниот просек на 
исталожената прашина (10 мерни места во Скопје, 
5 во Битола и 4 во Т. Велес). Со методата на гасо-
мери ќе се следи секојдневниот просек на чадот 
и сумпордиоксидот за секое мерно место (3 во 
Скопје и по 2 во Т. Велес и Битола). 

На крајот на секоја година ќе се изготвува бил-
тен за движењето на аерозагадувањето, кој ќе би-
де презентиран пред Републичкиот секретаријат за 
здравство и социјална политика, како и пред оп-
штинската служба за контрола на чистотата на воз-
духот со цел да се донесат и спроведат потреб-
ните мерки. 

IV 

Започнување на процесот на ерадијација на 
дифтеријата, детската парализа и тетанусот кај 
новороденчињата, како и значително намалување 
на морбидитетот од големата кашлица. 

Во наредните 3 години со Акционата програма 
потребно е да се насочат мерките за искоренување 
на дифтеријата, детската парализа и тетанусот к а ј 
новороденчињата, како и значително намалување 
на големата кашлица. За постигнување на поста-
вените цели постојат реални материјални можно-
сти, како и специфични мерки кои се мошне ефи-
касни и резултатите од нив се евидентни во мно-
гу земји на светот, па и к а ј нас во одделни ре-
публики. 

Како основа за натамошните мерки и нивната 
евалуација, а за постигнување на поставените це-
ли, потребно е покрај преземањето на соодветни 
мерки (имунизација), да се вршат и одредени епи-
демиолошки испитувања. Со вакви испитувања би 
се овозможила епидемиолошка проценка за состој-
бата на овие заболувања во нашата Република. Во 
овие испитувања ќе спаѓаат епидемиолошки анке-
ти, микробиолошки, серолошки и други потребни 
испитувања. 

Детска парализа 

Тргнувајќи од фактот дека имунизацијата про-
тив ова заболување к а ј нас се спроведува повеќе 
од 10 години, дека опфатот е значителен, а дијаг-
ностиката главно е сведена само врз клиничката 
слика (клинички прегледи), потребно е за согле-
дување на епидемиолошката положба на ова за-
болување к а ј ,нас да се вршат одредени епидемио-
лошки испитувања, а со тоа подоследно би се спро-
ведувале и специфичните мерки, и би се вршела 
нивна евалуација. За таа цел во наредниот период 
ќе се врши следното: 

— ќе се продолжи со задолжителна имуниза-
ција на сите што подлежат на неа, за што е по-
требно програмирањето и планирањето на имуниза-
цијата да се базира врз точна нивна евиденција, 
како и на пропуштените неимунизирани во прет-
ходните години а кои подлежат на имунизација. 

При појава на заболување од детска парализа 
или сомневање на тоа, ќе се преземат следните 
мерки: 

— пријавување на заболувањата од Републич-
киот завод за здравствена заштита по телеграфски 
пат во рок од 24 часа од поставувањето на кли-
ничката дијагноза за заболување или сомневање 
за тоа, 

— хоспитализација на заболените и сомнител-
ните во Клиниката за инфективни болести — 
Скопје или стационарна установа со специјализи-
ран кадар и опрема, 

— задолжителна вирусолошка и серолошка ди-
јагностика, 

— епидемиолошка анкета, 
— испитување на имунизацијата во општини-

те каде што ова заболување се појавува, и 
— вирусолошки прегледи к а ј здрави деца. 
Со Програмата за имунизација се предвидува 

да бидат опфатени годишно околу 38.000—40.000 
деца кои стасуваат за имунизација редовно по ка -
лендарот за имунизација, како и одреден број по 
епидемиолошки индикации во места каде што иму-
низацијата досега била запоставена или пак ова 
заболување се појави во епидемиска форма. 

Епидемиолошките испитувања ќе опфатат: 
а) Вирусолошки прегледи за поставување на 

дијагноза (изолација) на вирус на полно, ЕКХО и 
коксаки годишно од околу 40—50 болни или сом-
нителни на детска парализа. Парни серуми од нив 
за серолошка дијагноза. За испитување на анти-
тела к а ј вакцинираните ќе бидат опфатени годиш-
но околу 500 деца во населбите каде што ова забо-
лување ќе се регистрира. Исто така ќе се земе 
материјал за изолација на вирус на детска пара-
лиза к а ј здрави деца во општините (населби) каде 
што ќе се регистрираат заболувањата при што ќе 
бидат прегледани околу 60 материјали годишно. 

б) Епидемиолошка анкета на сите болни и сом-
нителни болни што ќе биде извршена од лекар 
специјалист — епидемиолог. 

Дифтерија 

Во текот на наредниот период ќе се продолжи 
со задолжителната имунизација на сите што под-
лежат на неа, за што е потребен целосен н,ивен 
опфат, истите, а тоа би се обезбедило преку про-
грамирањето и планирањето на имунизацијата да 
се базира врз точна евиденција на децата кои ста-
суваат според календарот за имунизација, како и 
пропуштените — неимунизирани во претходните 
години. 

При појава на заболување од дифтерија или 
сомневање за тоа, ќе се преземат следните мерки: 

— пријавување на заболувањата до Републич-
киот завод за здравствена заштита телеграфски 
во рок од 24 часа од поставувањето на клиничката 
дијагноза за заболувањето или сомневањето за тоа, 

— хоспитализација во одделение за инфектив-
ни болести, 
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— задолжителна бактериолошка дијагноза. 
— епидемиолошка анкета, 
— рано и активно откривање на болните, 
— испитување на клицоносителството и осет-

ливост на дифтеријата (Шикова проба) на ко-
лективот во кој се појавило заболувањето односно 
контактите, 

— по потреба ако за тоа постојат индикации да 
се изврш,и имунизација и на децата постари од 8 
години кои претходно ќе се тестираат со Шикова 
проба. 

Со Програмата за имунизација се предвидува 
да бидат опфатени годишно 38.000—40.000 деца кои 
стасуваат редовно по календарот за имунизација. 
Ќе бидат опфатени и одреден број по епидемио-
лошки индикации што според проценката би изне-
сувало околу 2.000 деца. Во општинските програми 
ќе бидат предвидени и тие што подлежат, а се 
пропуштени во претходните години. 

Епидемиолошките испитувања ќе опфатат: 
а) Бактериолошки преглед на материјали (брис 

од грло и нос) годишно од околу 60 болни или сом-
нителни болни од дифтерија . Исти такви прегледи 
ќе бидат извршени годишно на околу 600 лица 
од околината на болните (контакти) односно од 
колективот каде што се појавило заболувањето. 

б) Епидемиолошка анкета на сите болни или 
сомнителни ќе биде извршена од лекар специја-
лист — епидемиолог годишно на околу 1.000 лица 
од околината на болните односно колективот каде 
што се појавило заболувањето, ќе бидат тестирани 
за осетливост на дифтерија по потреба на Шик. 

Голема кашлица 

За спречувањето на појавата на големата к а ш -
лица во епидемични форми ќе се преземат след-
ните мерки: 

Имунизација на тие што подлежат според ста-
сувањето по календарот за имунизација. 

При пријава на заболување задолжително ќе 
се врши следното: 

— задолжителна бактериолошка дијагноза, 
— епидемиолошка анкета, 
— рано и активно откривање на болните. 
Со Програмата за имунизација се предвидува 

да бидат опфатени годишно 38.000—40.000 деца кои 
стасуваат редовно по календарот за имунизација, 
како и пропуштените од претходните години. 

Епидемиолошките испитувања ќе опфатат: 
а) Бактериолошки преглед на материјали од 

околу 400 болни и сомнително болни од голема 
кашлица при појава на епидемија, како и задол-
жителна микробиологика дијагностика. 

б) Епидемиолошка анкета за сите болни ќе се 
врши од страна на лекар. 

Во спроведувањето на мерките против дифте-
ријата, детската парализа и големата кашлица ќе 
учествуваат здравствените установи и општински-
те и републичките органи на управата надлежни 
за работите на здравството и тоа: 

— Републичкиот секретаријат за народно здрав-
је и социјална политика секоја година донесува 
Програма за задолжителна имунизација. 

— Републичкиот завод за здравствена заштита 
ќе укажува стручна помош при изготвувањето на 
општинските програми и ќе го следи, контролира 
и евалуира нивното извршување. Ќ е укажува 
стручна помош при изготвувањето на плановите за 
имунизација на територијалните здравствени уста-
нови задолжени за спроведување на задолжител-
ната имунизација. 

— Републичкиот санитарен инспекторат и Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита ќе вршат 
надзор над спроведувањето на мерките. 

— Републичкиот завод за здравствена заштита 
ќе учествува директно, а во соработка со тери-
торијалните здравствени установи во посебни епи-
демиолошки испитувања предвидени со Програ-
мата. 

— Општинските собранија — надлежните орга-
ни донесуваат општинска програма за задолжи-
телна имунизација. 

— Територијалните здравствени установи овла-
стени за спроведување на задолжителната имуни-
зација донесуваат планови за спроведување на за-
должителна имунизација и нив ќе ги доставуваат 
до Републичкиот завод за здравствена заштита. Ќе 
ја спроведуваат имунизацијата и доставуваат ме-
сечни извештаи за извршувањето до Републичкиот 
завод за здравствена заштита. 

— Општинските санитарни инспекции вршат 
надзор во спроведувањето на задолжителната иму-
низација. 

За обезбедување на материјалните и кадров-
ските услови, потребно е и ангажирање на оп-
штествено-политичките заедници. 

Тетанус кај новороденчињата 
Дејноста на сузбивање на тетанусот к а ј ново-

роденчињата е проблематика од областа на здрав-
ствената заштита на бремените жени и родилките 
односно новороденчињата и потребно е мерките за 
неговото сузбивање да се предвидат во програми-
те за нивната здравствена заштита. 

Унапредување на хигиено-епидемиолошката 
дејност и санитарно-инспекциските служби 

Хигиено-епидемиолошка служба 
За спроведување на оваа Акциона програма од 

посебна важност е обезбедувањето на општинските 
хигиено-епидемиолошките служби со соодветен 
специјализиран кадар. Во почетната ф а з а кадарот 
би се оспособувал во соодветни установи преку 
семинари и курсеви. За развивање на микробио-
лошката служба, односно обезбедување на кадри-
те на целата територија на Републиката потребно 
е окрупнување односно интегрирање на послабо 
развиените хигиено-епидемиолошки служби со по-
развиените центри. 

Со Законот за здравство се предвидува задол-
жително обезбедување на соодветен кадар во 
здравствените установи. На овој начин се обез-
бедува и кадар во хигиено-епидемиолошките служ-
би во разни видови установи, па според тоа се оче-
кува во поразвиените здравствени центри (меди-
цински центри) да се обезбедува микробиолошка 
служба, а во здравствените домови специјалистич-
ки кадар по епидемиологија и хигиена. 

Според оваа програма до крајот на 1974 година 
би требало да се обезбедат по на јмалку 15 општи 
специјалисти по епидемиологија, а од другите ле-
кари од општа практика диференцирани за ваква 
дејност. Во 10 општини специјалисти по хигиена, 
како и во 8 општини микробиолошки лаборатори-
ски служби. 

Санитарно-инспекциска служба 

Во натамошниот период санитарната инспек-
ција треба во својот развој да биде синхроно усо-
гласена со развојот на хигиено-епидемиолошката 
дејност. Во таа смисла е Републичкиот закон за 
санитарна инспекција, чие доследно применување 
би значело коренита промена во составот и квали-
тетот на службата која го врши санитарниот над-
зор во општината. 

Развојот на санитарната инспекција во наред-
ниот период треба да помине низ две фази и тоа: 

I ф а з а — Што поскоро да се оформат општин-
ските служби за санитарна инспекција со кадри со 
соодветна стручна подготовка и доволен број, со-
гласно Законот за санитарна инспекција. 

II фаза — Да се овозможи натамошно усовр-
шување на санитарните инспектори и тоа: на при-
мените санитарни инспектори — лекари од општа 
практика да им се овозможи специјализација во 
една од гранките на превентивната медицина, пр-
венствено епидемиологија, хигиена и медицина на 
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трудот, како и да се користат другите форми на 
усовршување на сите кадри преку посета на по-
себно организирани семинари, курсеви и др. со цел 
тие да се задржат во службата. 

Републичкиот завод за здравствена заштита 
како висококвалификувана стручна превентивно-
медицинска установа, стручно-методолошка, и кон-
кретно на терен ќе учествува во спроведувањето 
на Акционата програма, ќе врши евалуација на 
спроведувањето на програмата и ќе ги изготвува 
стручните материјали потребни за комисијата. 

Републичка комисија за епидемиологија и 
хигиена при Републичкиот секретаријат за 

здравство и социјална политика 

Во текот на спроведувањето на Акционата про-
грама Комисијата за епидемиологија и хигиена ќе 
укажува стручна помош во изготвувањето и реа-
лизацијата на општинските програми и ќе врши 
контрола во спроведувањето на дејностите и мер-
ките предвидени со програмата. За состојбата во 
реализацијата на програмата ќе дава оценка и 
известување до Републичкиот секретаријат за 
здравство и социјална политика со предлог на 
мерки за поуспешна реализација. 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата ќе се финансира од Републичкиот 
буџет, Републичкиот фонд за води, од Сојузот на 
заедниците за здравствено осигурување и од оп-
штините. 

Републиката со свои средства ќе партиципира 
во финансирањето на оваа Акциона програма за 
подобрување на санитарно-хигиенската и епиде-
миолошката состојба во СР Македонија од 1973 до 
1975 година. 

Висината на партиципацијата на Републиката 
ја одредува Комисијата за следење спроведување-
то на Акционата програма формирана од Репуб-
личкиот секретаријат за здравство и социјална по-
литика. 

За остварување на оваа програма, Републиката 
ќе партиципира со износ од 7.200.000 динари од 
буџетот на Републиката, Републичкиот фонд за во-
ди со износ од 3.000.000 динари и Сојузот на заед-
ниците на здравственото осигурување во износ од 
3.000.000 динари. 

V 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија", а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-639 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Во смисла на член 137, алинеја 2 од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија, а во 
врска со точка 6, „Здравствена, детска и социјал-
на заштита" — потточка 2 став 6 од делот „Поли-
тика на остварување побрз развој" од Општестве-
ниот план за развој на Социјалистичка Република 
Македонија од 1971 до 1975 година, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор, одржана на 27 ф е в -

руари 1973 година, и на седницата на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 27 февруари 1973 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА НАМА-
ЛУВАЊЕ ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА 
ДОЕНЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА ВО 

СРМ ОД 1973 ДО 1975 ГОДИНА 

I 

Во периодот од 1973—1975 година во Социјали-
стичка Република Македонија ќе продолжи акци-
јата за намалување високата смртност на доенчи-
њата и малите деца особено на селските подрачја 
поради релативно полошата здравствена состојба. 

II 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Акционата програма треба да придонесе за на-
малување смртноста на доенчињата во СРМ преку 
подобрувањето на здравствената заштита на ма ј -
ките и децата т. е. преку зголемување на процен-
тот н а раѓањата со стручна помош, опфатот на до-
енчињата, предучилишните деца и жените во сове-
тува л иштата, за јакнување на патронажната служ-
ба, планирање на семејството и други превентивни 
дејности. 

Истовремено Акционата програма треба да 
овозможи на селското население како целина да му 
се обезбеди подостапна здравствена заштита и со 
тоа значајно да се подобрат условите за живеење 
на селското население. 

I II 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Здравствените работници кои ќе ја спроведу-
ваат оваа програма — лекарите, медицинските се-
стри и акушерките, покрај обезбедување навреме-
но лекување на болните ќе преземаат и специфич-
ни мерки за здравствената заштита на мајките и 
децата, и тоа: 

а) За доенчињата и малите деца: 
— систематски прегледи за следење на разви-

токот и здравствената состојба, 
— давање совети по сите прашања поврзани со 

здравјето и развитокот на децата, 
— спроведување на активна имунизација и 

други гѓрофилактични мерки, 
— патронажна служба. 
б) За училишните деца: 
— систематско следење на физичкиот и пси-

хичкиот развиток и здравствената состојба на учи-
лишните деца, 

— систематски прегледи на училишните деца 
од I, III и УЛ одделение на осмолетките. 

— давање совети на родителите, наставниците 
и учениците во врска со зачувувањето на здрав-
јето, 

— здравствено воспитување. 
в) За жените: 
— грижа за здравјето на жените во текот на 

бременоста (прегледи во советувалиштата, патро-
н а ж е н посети, контрола на забите, лабораториски 
анализи и др.), 

— раѓање со стручна помош — во установа или 
дома со бабица, 

— надзор на здравјето на жената во текот на 
леунството (прегледи, патронажни посети, совети 
и др.), 

— работа на планирање на семејството и упа-
тување на жените за примена на современите ме-
тоди на контрацепција. 

— здравствено воспитување на жените. 
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IV 

НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И 
СОСТОЈБА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА 

ШТО ЌЕ СЕ ПОСТИГНЕ ВО СРМ 
ДО 1975 ГОДИНА 

Врз основа на досегашното движење на пока-
зателите за здравствената состојба и заштита во 
последните години, Програмата за задолжителните 
видови на здравствена заштита и оваа програма 
до 1975 година во СРМ ќе биде достигнато след-
ното 1ниво 1на здравствена заштита и состојба на 
мајките и децата: 

1. Стапката на смртноста на доенчињата ќе се 
намали на околу 65 промили, 

2. Процентот на родените со стручна помош ќе 
порасне 73, 

3. Процентот на лекуваните доенчиња пред смрт 
ќе се зголеми на околу 74, 

4. Опфатот на доенчињата во советувалиштата 
ќе достигне ниво од околу 90 отсто, 

5. Опфатот на, бремените жени во советува-
лиштата ќе достигне ниво од околу 80 отсто, 

6. Со систематски прегледи ќе бидат опфатени 
над 90 отсто од децата што подлежат на нив, 

7. Патронажната служба ќе обезбеди во про-
сек 2,5 посети по доенче и 2 посети по бремена 
жена, 

8. Примоимунизацијата и ревакцинацијата ќе 
бидат извршени над епидемиолошкиот минимум, 

9. Со советувања за контрацепција ќе бидат 
опфатени најмалку 15—20 отсто од жените во ф е р -
тилен период. 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

^ За обезбедување услови за побрзо опфаќање на 
мајките и децата со основната здравствена зашти-
та и извршување на мерки од специфичната за-
штита ќе се обезбеди следното: 

1. Проширување на мрежата на медицинските 
единици на селското подрачје со зголемување бро-
јот на вработените здравствени работници, 

2. До 1975 година здравствената заштита на сел-
ските подрачја ќе се спроведува од здравствените 
работници: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Дебар 2 2 2 3 4 3 3 4 6 
2. Гостивар 10 6 12 8 14 15 16 19 29 
3. Тетово 11 1 14 13 24 25 25 12; 45 
4. Струга 8 8 8 8 9 10 10 13 17 
5. Кичево 3 1 6 4 7 5 7 5 10 
6. Куманово 7 6 15 7 16 10 16 9 25 
7. Прилеп 5 9 11 5 11 6 11 8 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

8. Крушево „ 3 2 2 2 5 3 
9. М. Брод 2 3 3 3 4 4 4 6 6 

10. Охрид 3 9 4 3 7 2 7 3 6 
11. Скопје 19 — 19 24 24 24 24 18 32 
12. Виница — 5 2 — 2 2 2 5 3 
13. Кочани 3 5 4 2 6 5 6 4 8 
14. Т. Велес 4 1 5 4 6 4 6 4 8 
15. Ресен — 4 1 — 4 — 4 4 2 
16. Берово — 10 3 — 3 7 7 3 3 
17. Делчево 1 5 2 1 4 6 6 3 6 
18. Св. Николе 2 3 4 2 3 3 3 2 3 
19. Кр. Паланка 1 4 4 1 7 4 7 — 7 
20. Радовиш — 12 2 — 4 1 4 2 7 
21. Битола 9 14 10 9 14 17 17 8 10 
22. Кавадарци 1 8 1 1 3 2 3 7 4 
23. Неготино 1 2 2 1 2 1 2 4 4 
24. Штип — 8 2 — 3 — 3 8 3 
25. Струмица 3 11 8 5 13 10 13 11 13 
26. Кратово 1 2 1 1 3 1 3 1 2 
27. Валандово — 2 1 — 2 — 2 — о 
28. Д. Хисар 1 4 4 3 4 — 4 5 3 
29. Гевгелија 2 4 3 2 4 6 4 2 5 
30. Пробиштип 1 1 2 1 2 1 2 1 2 

Вкупно СРМ: 100 143 157 111 211 172 223 176 292 

3. Обезбедување на нужните предуслови за 
нормална работа на екипите од лекар, медицин-
ска сестра и акушерка. 

4. Обезбедување на стручно-методолошка по-
мош на здравствените работници од селските здрав-
ствени единици од страна на специјализираните 
кадри на Заводот за здравствена заштита на ма ј -
ки и деца и локалните педијатри и гинеколози. 

5. Следење извршувањето на плановите за ра -
бота на медицинските единици на село од страна 
на медицинските центри односно здравствените до-
мови. 

6. Тесна соработка на службата за здравствена 
заштита на ма јки и деца и здравствените пункто-
ви на село, со Црвениот крст, конференциите на 
ССРНМ, конференциите за општествена актив-
ност на жените и сите други органи и организации 
што можат да придонесат за остварување на 
програмата. 

VI 

НАЧЕЛНИ ПОСТАВКИ 

1. Врз основа на оваа програма, собранијата на 
општините треба да изготват и усвојат свои про-
грами во кои како минимум треба да бидат заста-
пени планираните подобрувања (зголемување) на 
медицинскиот персонал на селското подрачје, а во 
некои општини и во самите градови. 

2. Во програмите на општините треба да бидат 
прецизно определени изворите за финансирање. 

Критериумите за партиципација на Републи-
ката во извршувањето на акционите програми ќе 
бидат изработени од Републичката комисија за сле-
дење спроведувањето на акционите програми. 

3. Сите медицински единици треба да бидат 
опремени со неопходната медицинска опрема и мо-
торно возило според карактеристиките на теренот. 

4. Здравствена заштита на населението ќе се 
укажува по единствена методологија т. е. ќе се при-
менува активниот метод на здравствена заштита. 
Плановите за работа на сите медицински единици 
ќе бидат изготвени со помош на Заводот за здрав-
ствена заштита на ма јки и деца. 
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VII 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата ќе се финансира од фондовите за 
здравствено осигурување и од општините. Репуб-
ликата со свои средства ќе партиципира во финан-
сирањето на Акционата програма за намалување 
високата смртност на доенчињата и малите деца 
во СРМ од 1973 до 1975 година. Висината на парти-
ципацијата на Републиката ја одредува Комисија-
та за следење спроведувањето на Акционата про-
грама за намалување на високата смртност на доен-
чињата формирана од Републичкиот секретаријат 
за здравство и социјална политика. 

За остварување на оваа програма Републиката 
ќе учествува со 10.923.000 динари од буџетот на 
Републиката, и со 6.000.000 динари од Сојузот на 
заедниците на здравственото осигурување на работ-
ниците. 

VIII 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1973 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-642 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

85. 

Врз основа на Амандман XXXIV точка 1 став 
1 и точка 4 на Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор,„ одржана на 27 февруари 1973 го-
дина и на седницата на Просветно-културниот со-
борх одржана на 27 февруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКА-
ЦИЈА НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОСВЕТНА И 
КУЛТУРНА СОРАБОТКА МЕЃУ С Ф Р Ј И 
КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА ЗА 1972 И 1973 
ГОДИНА, ПОТПИШАНА НА 23 ФЕВРУАРИ 

1972 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД 

I 

Се дава согласност за ратификација на Про-
грамата за просветна и културна соработка помеѓу 
СФРЈ и Кралството Норвешка за 1972 и 1973 го-
дина, потпишана на 23 февруари 1972 година во 
Белград. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-3021 
27 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

Врз основа на член 52 од Законот за здрав-
ството („Службен весник на СРМ" број 20/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на седницата на Републичкиот собор, одржана 
на 27 февруари 1973 година, и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 27 
февруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 

I 

Се дава согласност на Статутот на Републич-
киот завод за здравствена заштита — Скопје, што 
го донесе Советот на Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита — Скопје на својата седница од 8 
ноември 1972 година. 

II 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бро ј 03-619 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

87. , 

Врз основа на член 8, став 3 од Законот за 
Републичкиот фонд за води („Службен весник на 
СРМ" бр. 37/64), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
27 февруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАН-
СИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ 

ФОНД ЗА ВОДИ ЗА 1973 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за води за 1973 година, што 
го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд 
за води на седницата одржана на 27 декември 1972 
година и на 23 февруари 1973 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-616 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Никола Минчев, с. р. 
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Ф И Н А Н С И С К И П Л А Н 
НА Р Е П У Б Л И Ч К И О Т ФОНД З А ВОДИ 

З А 1973 ГОДИНА 
(составен согласно „Службен лист на С Ф Р Ј " 

бр. 49/64) 

I. - СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства од 
претходната година на 
жиро-сметка на Фондот 

2. Прилив на средства во 
тековната година (реден 
број 3 до 14) 

3. Од буџетот на опште-
ствено-политичките за -
едници што го основале 
фондот 

4. Од работните организа-
ции (за искористена, упо-
требена и загадена вода) 

5. Од други организации и 
граѓани: 
а) 2% зголемен придонес 

од личен доход од 
земјоделска дејност 

б) од средствата што се 
обезбедуваат по З а к о -
нот за придонесите и 
даноците на граѓаните 
за учество на Репуб-
ликата за изградба на 
водоводи на селски 
населени места 

6. Од ,придонеси од, други 
фондови н а општестве-
но-политичката заедница 
ко ја го основала фондот 

7. Од придонеси од буџетот 
н а фондовите на дру-
ги ошптествено-политич-
ки заедници 

8. Примени кредити: 
а) неостварени кредити 

по Законот за распре-
делба на средствата 
на СРМ за инвестиции 
во стопанството за 1972 
година 

б) кредити по Законот за 
расподелба на сред-
ствата на СРМ за и н -
вестиции во стопан-
ството во 1973 година 

9. Од наплатени отплати на 
кредити дадени од Фон-
дот 

10. Од вратени орочени де-
позити на Фондот 

11. Од вратени обавезни ре-
зерви н а Фондот 

12. Од вратени блокирани 
средства на Фондот 

13. Од наплатени камати на 
орочени средства 

6.567.595 5.567.595 

- 19.388.235 

6.157.500 

4.000.000 

1.400.000 

4.800.000 

1.625.000 

500.000 

845.735 

60.000 

СЕ СРЕДСТВА: 24.955.830 24.955.830 

39. Се: распределени и н е -
распределени средства 
(ред. бр. 1 и 2) 

1.300.000 

1.500.000 

И. РАСПОРЕД Н А СРЕДСТВА 

16. Функционални расходи 
на Фондот, освен инве-
стиции без обврска на 
в р а ќ а њ е (ред. бр. 17 и 18) 
и тоа: 

17. Функционални расходи 
непосредно од Фондот 
(за о д р ж у в а њ е на водо-
стопанските објекти и 
постројки) 
— исплата на пристиг-

нати обврски од 1972 
година 

— исплата на обврски 
од 1973 година 

18. Пренос на средства од 
други корисници и ф у н к -
ционални расходи 

19. Инвестициони расходи 
без обврска на в р а ќ а њ е 
(ред. бр. 20 и 21) 

20. Инвестициони расходи 
непосредно од фондот 
— исплата на пристигна-

ти обврски од 1972 
година 

— исплата на обврски 
од 1973 година 

21. Пренос на средствата на 
други корисници за ин-
вестициони расходи 
— за изградба 4.500.000 
— за студии и истраги 5.950.000 

22. Кредити (ред. бр. 23 и 24) — 
и тоа: 

23. Кредити дадени од Фон-
дот за ф у н к ц и о н а л н и 
расходи 

24. Кредити дадени од Ф о н -
дот за инвестициони рас-
ходи (на Стопанската 
банка за уредување на 
пороите во мелиоратив-
ните системи) 

25. Отплати на примени к р е -
дити 

26 Издвоени средства од 
жиро-сметката на Фон-
дот (ред. бр. 27 до 29) 

27. И з д в о ј у в а њ е на о р о ч е н 
средства 

28. Издво јување на обавезна 
резерва 

29. Издво јување на блоки-
рани средства 

30. Расходи и администра-
ци јата на Фондот (ред. 
бр. 31 и 32) 
и тоа: 

31. З а редовна дејност 
32. За посебна намена 
33. Останати расходи (ред. 

бр. 34 и 35) 
и тоа : 

34. Останати расходи 
35. К а м а т а н а примени к р е -

дити 
36. Нераспределени средства 

(ред. бр. 37 и 38) 
и тоа: 

37. Тековна резерва 
38 Останати средства 

5.615.000 

1.125.000 

4.490.000 

- 13.250.000 

4.695.000 

4.295.000 

845.735 845.735 

100.000 

300.000 

550.095 

100.000 

300.000 

550.095 

24.955.830 24.955.830 
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88. 

Врз основа на член 97, став 2 од Законот за 
финансирање на Републиката и општините („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 3/73), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 27 февруари 1973 
година, и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 27 февруари 1973 година, донесе 

90. 

Врз основа на член 15, став 2 од Законот за 
заштита од градобијност („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/71), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
27 февруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРА-
МАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 

ВОДИ ЗА 1973 ГОДИНА 

I 

Се дава одобрение на Програмата на Републич-
киот фонд за води за 1973 година, што ја донесе 
Управниот одбор на Фондот за води на седницата 
одржана на 27 декември 1972 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-615 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

м . 

Врз основа на член 10, став 1 и 2 од Законот 
за заштита од градобијност („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/71), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 27 февруари 1973 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 
27 февруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРА-
МАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
ОРГАНИЗИРАЊЕ ЗАШТИТА ОД ГРАДО-

БИЈНОСТ ВО СР МАКЕДОНИЈА 
ВО 1973 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Програмата на Репуб-
личкиот фонд за организирање заштита од градо-
бијност во Социјалистичка Република Македонија 
за 1973 година, што ја донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за заштита од градобијност на 
својата седница одржана на 10 јануари 1973 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-613 Претседател 
28 февруари 1973 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАН-
СИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ФОНД ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

ВО 1973 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за заштита од градобијност за 
1973 година, што го донесе Управниот одбор на Ре-
публичкиот фонд за заштита од градобијност на 
седницата одржана на 10 јануари 1973 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-614 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

ФИНАНСИСКИ ПЛАН 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАШТИТА ОД 

ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1973 ГОДИНА"1) 
џ) Составен по Упатството за изработка на ф и -

нансиски планови на фондовите на општествено-
политичките заедници („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 49/64). 

d И з н о с io -
О П И С i Потколона Колона Колона 

i 2 3 4 

I. - СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства од 
претходната година на 
жиро сметката на Фон-
дот 

2. Прилив на средства во 
тековната година (ред. бр. 
3 до 14) 
и тоа: 

3. Од буџетот на опште-
ствено-политичките за-
едници што го основале 
Фондот 

4. Од работни организации 
(од Заводот за осигуру-
вање на имоти и лица 
„Македонија" — Скопје) 

5. Од други организации и 
граѓани 

5.531 5.531 

10.855.500 

3.500.000 -

1.850.000 -
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6. Од преноси од други 
фондови на општестве-
но-политичките заедни-
ци што го основале фон-
дот (Републички фонд 
за унапредуваше на ин-
дивидуалното земјодел-
ство) 

7. Од преноси од буџетот и 
фондовите на други оп-
штествено-политички за-
едници (од буџетот на 
општините 2% ОД осно-
вицата за пресметување 
на придонесот на лич-
ниот доход од земјодел-
ска дејност) за 1973 го-
дина 
— побарувања од 1972 

година 
8. Од примени кредити 
9. Од наплатени отплати 

на кредити дадени на 
Фондот 

10. Од вратени орочени де-
позити на Фондот 

11. Од вратена заедничка 
резерва на Фондот 

12. Од вратени блокирани 
средства на Фондот 

13. Од наплатени камати на 
орочени средства 

14. Од други приходи 

15. Вкупно средства: 

1.348.000 

2.696.500 

1.461.000 

10.861.031 10.861.031 

И. - РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
23. 

Функционални расходи 
на Фондот освен инве-
стиции — без обврска на 
враќање (ред. бр. 17 и 18) 
во тоа: 
Функционални расходи 
непосредно од Фондот 
Пренос на средства на 
други корисници за ф у н к -
ционални расходи (за из-
вршување на работите 
за заштита од градобиј-
ност на Републичкиот 
хидрометеоролошки за-
вод — Скопје), по Про-
грама и договор за вр-
шење на оваа дејност 
во регионот на пункто-
вите „Ѓуриште", „Пожар" 
и „Бакарно Гумно" за 
1973 година 
— Обврски за 1972 година 
Инвестициони расходи — 
без обврска на враќање 
(ред. бр. 20 и 21) и тоа: 
Инвестициони расходи 
непосредно од Фондот 
Пренесување средства на 
,други корисници за ин-
вестициони расходи 
Кредити (ред, бр. 23 и 24) 
Кредити дадени од Фон-
дот за функционални 
расходи 

6.697.000 

5.704.000 
993.000 

2.500.000 

24. Кредити дадени од Фон-
дот за инвестициони рас-
ходи 

25. Отплати од примени кре-
дити 

26. Издвоени средства од 
жиро сметка на Фондот 
(ред. бр. 27—29) и тоа: 

27. Издвојување ,на орочени-
те депозити 

28. Издвојување на обавез-
на резерва 

29. Издвојување на блоки-
рани средства 

30. Расходи на администра-
цијата на Фондот (ред. 
бр. 31 до 32) и тоа: 

31. За редовна дејност (на 
Управниот одбор на Фон-
дот и др.) 

32. За посебна намена 
33. Останати расходи (ред. 

бр. 34 и 35) 
и тоа: 

34. Камата на примени кре-
дити 

35. Останати расходи 
36. ^ р а с п о р е д е н и средства 

(ред. бр. 37 и 38) 
37. Тековна резерва 
38. Останати средства 

39. Се распоредени и ^ р а -
споредени средства (ред. 
бр. I и II) 

1.300.000 1.300.000 

30.000 

30.000 

130.000 

204.031 

130.000 

204.031 

10.861.031 10.861.031 

Број 6/1 
10 јануари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на Управниот одбор на Фондот, 
инж. Милан Косевски, с. р. 

2.500.000 

tel. 

Врз основа на член 12, став 3 од Законот за 
Републичкиот фонд за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство („Службен весник на СРМ" 
бр. 12/71), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 27 февруари 1973 година, и на седни-
цата на Стопанскиот собор, одржана на 27 февру-
ари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАН-
СИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИ-

ВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
ВО 1973 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Финансискиот план на 
Републичкиот фонд за унапредување на индиви-
дуалното земјоделство во 1973 година, што го до-
несе Управниот одбор на Републичкиот фонд за 
унапредување на индивидуалното земјоделство, на 
седницата одржана на 18 декември 1972 година и 
на 23 февруари 1973 година. 
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II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-612 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

ФИНАНСИСКИ ПЛАН 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ 

НА ИНДИВИДУАЛНОТО ЗЕМЈОДЕЛСТВО 
ЗА 1973 ГОДИНА "О 

)̂ Составен по Упатството за изработка на ф и -
нансиските планови на Фондовите на општествено-
политичките заедници („Службен лист на СФРЈ" 
бр. 49/64). 

(во нови динари) 

I. - СРЕДСТВА 

1. Пренесени средства од 
претходната година на 
жиро сметка на Фондот 

2. Прилив на средствата во 
тековната година (ред. 
бр. 3—14) 
и тоа: 

3. Од буџетот на опште-
ствено-политичката за-
едница што го основала 
Фондот — од отстапен со 
закон републички при-
донес на Фондот 

4. Од работни организации 
5. Од други организации и 

граѓани 
6. Од преноси од други 

фондови на општестве-
но-политичката заедница 
што го основала Фондот 

7. Од преноси од буџетот и 
фондовите на други оп-
штестве,но-политички за-
едници 

8. Од примените кредити 
9. Од наплатените отплати 

на кредитите дадени од 
Фондот 

10. Од вратените орочени 
депозити на Фондот 

11. Од вратената заедничка 
резерва на Фондот 

12. Од вратените банкарски 
средства на Фондот 

13. Од наплатените интереси 
14. Од други приходи 
15. Вкупно средства 

7.300.000 7.300.000 

- 10.430.000 

10.400.000 

30.000 -

17.730.000 17.730.000 

II. - РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА 

16. Функционални расходи 
на Фондот освен за ин-
вестиции — без обврска 
на враќање (ред. бр. 17 
и 18) во - 10.988.000 

и тоа: 
17. Функционални расходи 

непосредно од Фондот 10.998.000 
18. Пренесување на сред-

ства од други корисници 
за функционални рас-
ходи 
— мерки за унапредува-

ње на индивидуално-
то земјо,делство пред-
видени со програмата 
усвоена од УО на 
Фондот и тоа за: 

18/1 Сточарство 2.651.000 
18/2 Полјоделство 1.489.000 
18/3 Градинарство 120.000 
18/4 Овоштарство 450.000 
18/5 Лозарство 411.000 
18/6 Натпревари за високо 

производство во инди-
видуалното земјоделство 261.000 

18/7 Земјоделско образова-
ние и пропаганда к а ј 
индивидуалните произ-
водители 420.000 

18/8 Финансирање на извр-
шувањето на стручни-
те работи за унапреду-
вање на индивидуално-
то земјоделство 2.498.000 

18/9 Бенифицирање на к а -
матите за кредитирање 
на унапредување на ин-
дивидуалното земјодел-
ство 1.350.000 

18/10 Учество на средства во 
Републичкиот фонд за 
заштита од градобијност 1.348.000 

19. Инвестициони расходи 
без обврска на враќање 
(ред. бр. 20 и 21) и тоа: — 

20. Инвестициони расходи 
распоредено од Фондот — 

21. Пренесување средства од 
други корисници за ин-
вестициони расходи 150.000 

22. Кредити (ред. бр. 23 и 24) 
и тоа: — 

23. Кредити дадени од фон-
дот за функционални ра-
сходи — 

24. Кредити дадени од фон-
дот за инвестициони ра-
сходи — 

25. Отплата на примените 
кредити — 

26. Издвоени средства од 
жиро сметката на Фон-
дот (ред. бр. 27—29) 
и тоа: — 

27. Издвојување во орочени-
те депозити — 

28. Издвојување во задол-
жителна резерва — 

29. Расходи на администра-
цијата на Фондот (ред. 
бр. 30 и 31) за трошоци 
на Управниот одбор на 
Фондот — 

31. За редовна дејност на 
УО на Фондот 30.000 

32. За посебни намени — 

150.000 

30.000 
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33. За други расходи (ред. 
бр. 34 и 35) 
и тоа: 

34. Интерес на примените 
кредити 

35. Други расходи 
36. Нераспределени средства 

(ред. бр. 37 и 38) 
и тоа: 

37. Тековна резерва 
38. Остаток на средствата 
39. Вкупно распоредени и 

нераспоредени средства 
(ред. бр. I и II): 

Број 182/1-72 
23 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

на УО на Републичкиот фонд за 
унапредување на индивидуалното 

земјоделство, 
м-р инж. Горѓи Узуновски, с. р. 

92. 

Врз основа на член 13, став 6 од Законот за 
Службата на општественото книговодство („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 31/72), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 27 феврз^ари 
1973 година, и на седницата на соборот на општи-
ните, одржана на 27 февруари 1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРА-
МАТА НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-
НОТО КНИГОВОДСТВО НА СР МАКЕДО-

НИЈА ВО 1973 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Програмата на Служба-
та на општественото книговодство на СРМ за 1973 
година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-617 
28 февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

93, 
Врз основа на член 10 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за унапредување на инд,ивидуалното 
земјоделство („Службен весник на СРМ" бр. 12/71), 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 27 февруари 1973 година, и на седницата 
на Стопанскиот собор, одржана на 27 февруари 
1973 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРА-
МАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА 
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВО 1973 ГОДИНА 

I 

Се дава согласност на Програмата на Репуб-
личкиот фонд за унапредување на индивидуалното 
земјоделство во 1973 година, што ја донесе Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за унапреду-
вање на индивидуалното земјоделство на седницата 
одржана на 18 декември 1972 година. 

II 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-610 
февруари 1973 година 

Скопје 
Претседател 

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

» ^ Л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л ^ ^ 

Огласен дел 
РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

И ДУЌАНИТЕ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 205, страна 226, книга VII е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со инду-
стриски стоки „Инпрес" — Скопје — Организација 
на здружен труд, без својство на правно лице — 
Минимаркет бр. 212 — Куманово, ул. „Страшо Си-
монов" б. б. Предмет на работењето на Минимарке-
тот е промет со индустриски и прехранбени стоки. 

Раководители на Минимаркетот се Хаџиевски 
Гоце и Димитровски Атанас. 

Минимаркетот е основан од работничкиот совет 
на Трговското претпријатие за промет со индустри-
ски стоки „Инпрес" — Скопје, со одлуката бр. 
0201/3342 од 8. IV. 1970 година. 

Минимаркетот ќе го потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во грани-
ците на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 44 од 24. III. 1972 година. (605) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 1545, страна 222, книга VII е запишана под 
фирма: Работна организација за промет на големо 
и мало „Комот" — Скопје, ул. „124" бр. 16. Предмет 
на работењето на работната организација е промет 
со индустриски стоки, земјоделски производи, гра-
дежни и огревни материјали, бои и лакови. 

Работната организација е основана од работнич-
киот совет на Трговското претпријатие за посреду-
вање во трговијата, на големо и мало — „Југосла-
вија" — Скопје, со одлуката број 36/1, од 3. II. 1972 
година. 

Работната организација ќе ја потпишува, за -
должува и раздолжува Николовски Дојчин, в. д. 
директор, во границите на овластувањето. 

Обврската пред банката е со еден потпис. 
Конституирањето е извршено на 8. II. 1972 го-

дина, согласно со записникот бр. 1 од 8. II. 1972 го-
дина од Собранието на работните луѓе. 

- 6.552.000 

2.000.000 
4.552.000 

17.730.000 17.730.000 
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Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 160 од 24. III. 1972 година. (606) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 220, страна 802, книга VI е запишана под 
фирма: Трговско претпријатие за промет со желез -
ни, технички и електротехнички материјал „Техно-
метал Македонија" — експорт-импорт — Скопје 
— Продавница во Скопје, ул. „Битпазар" б. б. Пред-
мет на работењето на продавницата е продажба на 
мало на електротехнички материјали, прибор, фо-
тографски и оптички апарати, инструменти и при-
бор, научни апарати и инструменти и прибор, радио, 
телевизори и прибор, спортски прибор за бродар-
ство, кајакарство и едриличарство, книги (стручна 
литература), антиквитети и уметнички дела, пред-
мети од уметнички занаети. 

Раководител на продавницата е Трпевски Петре. 
Продавницата е основана со присоединување на 

Трговското претпријатие, на големо и мало, „На-
родна техника" — Скопје, кон Трговското претпри-
јатие „Технометал Македонија" — експорт-импорт 
— Скопје. 

Продавницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат потписниците на матичното прет-
пријатие, во границите на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 209 од 3. IV. 1972 година. (607) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 582, страна 487, книга III е запишана под 
фирма: Претпријатие за производство на шивачки 
и алатни машини, плински арматури и дрвни про-
изводи „Владо Багат" — Задар — Организација 
на здружен труд, без својство на правно лице — 
Продавница во Титов Велес, ул. „Благој Горев" 
број 12. Предмет на работењето на продавницата 
е продажба преку сопствена и туѓа трговска мре-
жа, агенции и агенти, сопствени производи и ус-
луги, како и производи на други производители 
со кои се надополнува асортиманот на работите 
произведени во претпријатието; продажба на сите 
производи сродни на производите на претприја-
тието, како и машини и направи за плетење, пег-
лање, перење и одржување на текстилни изработ-
ки; продажба на лимена стока (шпорети од сите 
видови и квалитети, печки од сите видови квали-
тети, делови од печки и шпорети, димни цевки, 
колена, розети и останат прибор); продажба на 
радиоапарати, телевизори, магнетофони и прибор 
за тие апарати; продажба на електрични справи 
за домаќинство (кухала, шпорети, универзални апа-
рати за готвење и печење, печки, термофори, су-
шила за коса, топлински и ултравиолетни светил-
ки, бојлери, правосмукалки); продажба на раз-
ладни и топлотни уреди; продажба на вентила-
тори; продажба на стока увезена од странски прет-
пријатија; сервисно одржување на производите од 
сопствено производство и туѓи производи за про-
мет за кое е регистрирано претпријатието; органи-
зирање и одржување на курсеви за кроење, ши-
ење, везење и плетење; вршење на занаетчиски 
услуги преку сопствени продавници. 

Продавницата е основана од „Владо Багат" — 
Задар, со одлуката број 9/1966 од 17. XI. 1966 годи-
на на работничкиот совет. 

Продавницата во Титов Велес ќе ја потпишува, 
задолжува и раздолжува Апасиев Јован, раково-
дител, во границите на овластувањето. 

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

бр. 432 од 15. VI. 1972 година. 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. VI. 1972 година, рег. бр. 174/55, книга I е запи-
шан под фирма: Синдикален клуб во Битола, на 

Синдикалната организација при Металопреработу-
вачката индустрија „Металец" — Битола. Предмет 
на работењето на клубот е промет со безалкохолни 
пијалоци, тутунски производи, кибрит, сувомесни 
производи, млечни производи и конзерви. 

Раководител на клубот е Талески Петар. 
Клубот е основан од Синдикалната организаци-

ја на Металопреработувачката индустрија „Мета-
лец" — Битола, со одлуката од Извршниот одбор 
на синдикалната организација од 2. VI. 1972 го-
дина. 

Клубот ќе го потпишува Талевска Ценка. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 

бр. 176/72. (1009) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот стопанските организации, на 
13. VI. 1972 година, рег. бр. 10/62, книга I е запи-
шана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Јо-
сиф Јосифовски" бр. 4, на Трговското претпријатие 
„Задругар" — Битола. Предмет на работењето на 
продавницата е опрема со кожа, седларска и ре-
менска стока и прибор, производи од гума, каучук, 
пластични маси, обувки и алат за изработка. 

Раководител на продавницата е Коруновски 
Јованов Божин. 

Продавницата е основана од Трговското претп-
ријатие „Задругар" — Битола, со одлуката од ра-
ботничкиот совет од 12. IV. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, фи. 
бр. 175/72. (1010) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот стопанските организации, на 
24. V. 1972 година, рег бр. 52/70, страна I е запи-
шана под фирма: Сервисна работилница во Битола, 
ул. „Никола Тесла" бр. 51, на Деловното здружение 
„Стандард" — Београд. Предмет на работењето на 
сервисната работилница е вршење сервисни услуги 
на сите електро-уреди. 

Работилницата е основана од Деловното здру-
жение „Стандард" — Београд, со одлуката на Со-
ветот на работната заедница од 19. V. 1970 го-
дина. 

Сервисната работилница ќе ја потпишува Ди-
мовски Владимир, раководител. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, фи. 
бр. 281/71. (-1011) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
6. VI. 1972 година, рег. бр. 14/72, книга I е запи-
шано под фирма: Стовариште во село Кажани, на 
Центарот за мелиорации на деградирани шуми во 
село Кажани. Предмет на работењето на стова-
риштето е промет со огревни и градежни матери-
јали. 

Раководител на стовариштето е Ристо Тан-
чевски. 

Стовариштето е основано од Центарот за ме-
лиорации на деградирани шуми ,село Кажани, со 
одлуката бр. 02-80/7 од 23. III.1972 година од Со-
ветот. 

Стовариштето ќе го потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, фи. ,, 
бр. 152/72. (101Л-

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот стопанските организации, на 
6.VI. 1972 година, рег. бр. 20/61, книга II е запи-
шано под фирма: Стовариште во Ресен (во кругот 
на претпријатието), а на Шумско-индустрискиот 
комбинат „Преспа" — Ресен. Предмет на работе-
њето на стовариштето е промет на големо и мало 
со сите видови трговски стоки. 
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Раководител на стовариштето е Павловски 
Сандре. 

Стовариштето е основано од Шумско-индустри-
скиот комбинат „Преспа" — Ресен, со одлуката бр. 
138/1 од 19. V. 1972 год., од работничкиот совет. 

Стовариштето ќе го потпишува истото лице 
што го потпишува и основачот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, фи. 
бр. 166/72. (1013) „ 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот стопанските организации, на 
3. V. 1972 година, рег. бр. 5/67, книга II е запишана 
под фирма: Продавница во село Пискупштина, на 
работната единица — Млекара — Охрид, на Кон-
зумната млекара — Маџари, при З И К „Скопско 
Поле" — Скопје. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба, на мало, на разни видови 
колонијални стоки, текстилни производи, млеко и 
млечни производи, сувомесни производи, производи 
на тутунската индустрија, средства за перење и 
чистење, јужно овошје и алкохолни и безалко-
холни пијалоци во оригинална опаковка. 

Раководител на продавницата е Труј оски Фи-
дан. 

Продавницата е основана од советот на работ-
ната единица — Млекара — Охрид, со одлуката 
бр. 637 од 10. XII. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, истото лице 
што ја потпишува и млекарата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, фи. 
бр. 138/72. (1014) 

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

рег. бр. 562, страна 62, книга VII е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија". 
— прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — 
Гостивар — Продавница „Бигорски" во село Биту-
ша, Гостиварско. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба на прехранбени и текстилни 
производи. 

Продавницата е основана од работната органи-
зација „Жито Македонија" — прехранбен комбинат 
— Скопје — Филијала — Гостивар, со одлуката 
бр. 594 од 1. VI. 1972 година на работничкиот со-
вет, од одржаната седница на 31. VIII. 1971 го-
дина. 

Раководител на продавницата е Матевски Иван. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 613 од 29. VI. 1972 година. (1023)̂  

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
^ека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 562, страна 62, книга VII е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Филијала -
Гостивар — Продавница во село Чегране, Гости-
вар. Предмет на работењето на продавницата е 
продажба на колонијални и прехранбени стоки. 

Продавницата е основана од работната органи-
зација „Жито Македонија" — прехранбен комбинат 
— Скопје — Филијала — Гостивар, со одлуката 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
31. VIII. 1971 година 

Раководител на продавницата е Мемеди Собри. 
Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 

раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 614 од 29. VI. 1972 година. (1024)^ 

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

рег. бр. 562, страна 62, книга VII е запишана под 
фирма: Работна организација „Жито Македонија" 
— прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — 
— Гостивар — Мешовита продавница во село Сим-
ница, Гостиварско. Предмет на работењето на про 
давницата е продажба на мешани стоки. 

Продавницата е основана од работната органи-
зација „Жито Македонија" — прехранбен комбинат 
— Скопје — Филијала — Гостивар, со одлуката 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
31. VIII. 1971 година 

Раководител на продавницата е Нуредин Дур-
миш. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува матичното претпријатие, во граници-
те на овластувањето. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, фи. 
бр. 615 од 28. VII. 1972 година. (1025)̂  

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 355, книга II е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Кратово — Организација на 
здружен труд ,без својство на правно лице — Про-
цавница за текстил — галантерија И во Кратово, 
ул. „Питу Гули". Предмет на работењето на про-
давницата е: промет на мало со текстил и тексил-
на галантерија, со галантерија, кратка и плетена 
стока и др. 

Продавницата е основана од „Нова трговија" — 
трговско претпријатие на големо и мало — К р а -
тово, со одлуката бр. 02-101 од 29. V. 1972 година на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 24. 
VIII. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Атанасовска Марика, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 575 од 19. VI. 1972 година. (931) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 387, книга I е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Продавница — книжара во К р а -
тово, ул. „Питу Гули". Предмет на работењето на 
продавницата е промет на мало со книги и канце-
лариски материјали (книжара), хартија, прибор за 
пишување и школски прибор и др. 

Продавницата е основана од „Нова трговија — 
трговско претпријатие на големо и мало — Кратово, 
со одлуката број 02-98 од 30. V. 1972 година, од 
одржаната седница на 24. VIII. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Ристовски 
Љубе. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Ристовски Љубе, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 577 од 16. VI. 1972 година. (932^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 355, книга И е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Кратово — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Ко-
лонијална продавница во село Туралево, Кратово. 
Предмет на работењето на продавницата е промет, 
на мало, со прехранбени артикли и предмети за 
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куќни потреби, млеко и млечни производи, месни 
производи, електричен и градежен материјал, ту-
тз^нски преработки и кибрит, житни производи. 

Продавницата е основана од „Нова трговија" — 
трговско претпријатие на големо и мало — Кра -
тово, со одлуката број 02-89 од 30. V. 1972 година 
на работничкиот совет, од одржаната седница на 
24. VIII. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Тодоровски Младен, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 578 од 19. VI. 1972 година. (933; 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 355, книга II е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Кратово — Организација на 
здружен труд без својство на правно лице — 
Продавница за земјоделски и колонијални стоки 
во Кратово, ул. „Питу Гули" број 9. Предмет на 
работењето на продавницата е промет, на мало, 
со овошје и зеленчук, прехранбени артикли и 
предмети за куќни потреби, млеко и млечни про-
изводи, месо и месни производи, риба, тутунски 
преработки и кибрит. 

Продавницата е основана од „Нова трговија" -
трговско претпријатие на големо и мало —Кратово, 
со одлуката број 02-65 од 30. V. 1972 година на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 24. 
VIII. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат 
и раздолжуваат Апостолов Илија и Тодор Арсов, 
раководители на смени, во границите на овласту-
вањето. 

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

бр. 579 од 19. VI. 1972 година. (934) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 387, книга I е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие на 
големо и мало - Кратово — Организација 
на здружен труд без својство на правно лице — 
Продавница број 1 во Кратово, ул. „Плоштад" број 
12. Предмет на работењето на продавницата е про-
мет, на мало, со прехранбени артикли и предмети 
за куќни потреби, млеко и млечни производи, мес-
ни производи, тутунски преработки и кибрит, 
порцелан и др. 

Продавницата е основана од „Нова трговија" — 
трговско претпријатие на големо и мало —Кратово, 
со одлуката број 02-71 од 30. V.1972 година, од одр-
жаната седница на 24. VIII. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Иванов Ангел, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 580 од 16. VI. 1972 година. (935) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег бр. 141, страна 387, книга I е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Кратово — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница број 4 во Кратово, ул. „Плоштад" број 3. 
Предмет на работењето на продавницата е промет, 
на мало, со прехранбени артикли и предмети за 
куќни потреби, млеко и млечни производи, месни 
производи, тутунски преработки и кибрит, порце-
лан и др. 

Продавницата е основана од „Нова трговија" — 
трговско претпријатие на големо и мало — Кратово, 
со одлуката број 02-74 од 30. V. 1972 година на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 24. 
VIII. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Петков Стојмир, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 581 од 16. VI. 1972 година. (936) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 349, книга II е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Кратово — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница за градежни материјали во Кратово. Пред-
мет на работењето на продавницата е промет, на 
мало, со неметален и градежен материјал. 

Продавницата е основана од „Нова трговија" — 
трговско претпријатие на големо и мало — Кратово, 
со одлуката број 02-85 од 30. V. 1972 година на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 24. 
VIII. 1971 година. ^ 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Голубанов Јаким, раководител, во гра-
ниците на овластувањето. 

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

бр. 582 од 16. VI. 1972 година. (937) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 349, книга II е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Кратово — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница за самопослужување број 2 во Кратово, 
ул. „Гоце Делчев" бр. 69. Предмет на работењето 
на продавницата е промет со прехранбени произво-
ди, млеко и млечни производи, месо и месни про-
изводи, овошје и зеленчук, предмет за куќни пот-
реби, преработки од тутун и кибрит и др. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Христов Панче, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 583 од 16. VI. 1972 година. (938) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141. страна 349, книга II е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Кратово — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Уни-
верзална продавница — Кратово, улица „Плош-
тад" број 11. Предмет на работењето на продавни-
цата е продажба, на мало, на текстил, текстилна 
галантерија, трговија со галантерија, кратка и 
плетена стока, електрични материјали, стакло и 
дрвна галантерија. 

Продавницата е основана од „Нова трговија" — 
трговско претпријатие на големо и мало — Крато-
во, со одлуката број 02-68 од 1972 година на работ-
ничкиот совет, од одржаната седница на 24. VIII. 
1971 година. 

Раководители на продавницата се Тина Танева, 
Јордан Димитров, Стојмир Стојчев и Драган Митев, 
раководители на смени. 

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

бр. 584 од 16. VI. 1972 година. (939^ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 351, книга И е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Кратово — Организација на 
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здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница за железни стоки во Кратово, улица 
„Плоштад" бр. 26. Предмет на работењето на про-
давницата е продажба, на мало, на железарија и 
метална стока, нафтени деривати, масла и уља, 
електрични материјали, оружје и ловечки прибор 
и пиротехнички материјали, бои, лакови, хемика-
лии и прибор, порцелан и керамички производи 
и др. 

Продавницата е основана од „Нова трговија" — 
Кратово, со одлуката број 02-80 од 30. V. 1972 го-
дина на работничкиот совет, од одржаната седница 
на 24. VIII. 1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Ефремовски Ефрем, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 585 од 16. VI. 1972 година. (9401^ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 351, книга II е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Кратово — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Про-
давница за самопослужување број 1 во Кратово, 
улица „Маршал Тито" број 15. Предмет на работе-
њето на продавницата е продажба, на мало, на 
прехранбени производи, млеко и млечни производи, 
предмети за куќни потреби, месо и месни произ-
води, овошје и зеленчук, преработки од тутун и 
кибрит, порцелан и др. 

Продавницата е основана од „Нова трговија" — 
трговско претпријатие на големо и мало — Кратово, 
со одлуката број 02-59 од 30. V. 1972 година на работ-
ничкиот совет, од одржаната седница на 24. VIII. 
1971 година. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Анастасов Трајан, во границите на 
овластувањето. 

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

бр. 586 од 16.VI. 1972 година. (941) . 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 351, книга II е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
на големо и мало — Кратово — Организација на 
здружен труд, без својство на правно лице — Ко-
лонијална продавница број 3 во Кратово, улица 
„Црни врв". Предмет на работењето на продавницата 
е продажба на прехранбени производи и предмети 
за куќни потреби, млеко и млечни производи, 
месни производи, овошје и зеленчук, тутунски пре-
работки и кибрит, порцелан и др. 

Продавницата е основана од „Нова трговија" — 
трговско претпријатие на големо и мало —Кратово, 
со одлуката број 02-77 од 30. V. 1972 година на 
работничкиот совет, од одржаната седница на 24. 
VIII. 1971 година. ^ 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Славов Арсен, раководител, во грани-
ците на овластувањето. 

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

бр. 587 од 16.VI. 1972 година. (942) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 141, страна 353, книга II е запишана под 
фирма: „Нова трговија" — трговско претпријатие 
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на големо и мало „Нова трговија" — Кратово — 
Организација на здружен труд, без својство на 
правно лице — Колонијална продавница во село 
Крилатица, Кратово. Предмет на работењето на 
продавницата е трговија со прехранбени артикли 
и предмети за куќни потреби, млеко и млечни 
производи, месни производи, житни производи, 
електрични материјали, тутунски преработки и 
кибрит и др. 

Продавницата е основана од работничкиот совет 
на трговското претпријатие на големо и мало 
„Нова трговија" — Кратово, со одлуката од одр-
жаната седница на 24. VIII. 1971 година. 

Раководител на продавницата е Борис Тра ј -
ковски. 

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува Борис Трајковски, раководител, во 
границите на овластувањето. 

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

бр. 588 од 16. VI. 1972 година. (943) 
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