
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
Н А С О Ц И Ј А Л И С Т И Ч К А Р Е П У Б Л И К А М А К Е Д О Н И Ј А 

„Службен весник на СРМ" излегу-
ва по потреба. Рок за рекламации 
15 дева. Огласи според тарифата. 

Понеделник, 26 април 1982 
С к о п ј е 

Број 18 Год. XXXVIII 

Претплатата за 1982 година изне-
сува 900 динари. Овој број чини 30 
дин. Жиро сметка 40100-603-1249« 

162. 
Врз основа на член 376, став ;1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА НА 
ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРА-
ЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ 
НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВ-

ТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 
1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за обезбедување постојани 
средства на Фондот на Федерацијата за кредити-
рање на побрзиот развој на стопански недоволно 
развиените републики и автономни покраини во 
периодот од 1981 до 1985 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 
април 1982 година. 

Бр. 08-941 
15 април 119812 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПОСТОЈАНИ СРЕД-
СТВА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 
КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА 
СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕ-
ПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕ-

РИОДОТ ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

Член ,1 
Во Законот за обезбедување постојани сред-

ства на Фондот на Федерацијата за кредитирање 
на побрзиот развој на стопански недоволно раз-
виените републики и автономни покраини во пе-
риодот од 1981 до 1985 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 31/81), во член 4 зборовите: „занает-
чиски услуги и поправки" се заменуваат со збо-
ровите: „занаетчиство и лични услуги". 

Член 2 
Во член 13 став 2 се менува и гласи: 
„Од уплатените месечни аконтации на задол-

жителниот заем Службата на општественото кни-
говодство насочува во Фондот средства до висина 
на утврдената месечна аконтациона обврска на 
Републиката по основ на задолжителен заем, а ос-

татокот од средствата го насочува на посебна смет-
ка кај Стопанската банка — Здружена банка — 
Скопје (во натамошниот текст — Стопанска банка)." 

Член 3 
По член 17 се додава нов член 17-а, кој гласи: 

„Член 17-а 
Во случаите кога со примената на стапките од 

членовите 7 и 8 на овој закон се уплатува помал 
односно поголем износ на задолжителен заем во 
однос на обврската на Републиката, Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија може да изврши линеарно зголемува-
ње, односно намалување на утврдените стапки на 
задолжителниот з^ем во текот на годината за која 
задолжителниот заем се пресметува". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

163. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА 
ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕСТВЕНАТА 
РЕПРОДУКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРО-

ЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за здружување на дел од средствата на оп-
штествената репродукција за изградба на електро-
енергетски објекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 15 април 1982 година. 

Бр. 08-945 
15 април 198)2 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖУ-
ВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА РЕПРОДУКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за здружување на дел од средства-

та на општествената репродукција за изградба на 
електроенергетски објекти („Службен весник на 
ОРМ", бр. 38/75, 22,/78 и 20/80), во член 2 став 2 ред 
четврти процентот „9°/о" се заменува со процен-
тот „15%". 
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Член 2 
Делот од средствата на општествената репро-

дукција што се здружува за изградба на електро-
енергетски објекти ќе се пресметува и ќе се упла-
тува како аконтација 15 дена по доставувањето на 
периодичните пресметки, а конечните пресметки и 
уплати ќе се вршат по завршните сметки за 19в2 
и 1983 година! 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

164. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТИШТА 
Се прогласува Законот за дополнување на За-

конот за патишта, 
што Собранието на Социјалистичка Република 

Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Соборот на општи-
ните, одржани на 15 април 1982 година. 

Бр. 08-942 
15 април 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПАТИШТА 

Член 1 
Во Законот за патишта („Службен весник на 

СРМ", бр. 15/80 и 26/80), по член 95 се додава нов 
член 95-а, кој гласи: 

„Член 95-а 
Покрај надоместокот од точка 3 на член 95 од 

овој закон, може да се пропише посебен надомес-
ток на друмските моторни возила за давање на 
техничка помош и информации на мотбризираните 
учесници во сообраќајот на јавните патишта, за 
отстранување од јавните патишта на оштетените 
возила и возила во дефект, како и за други ра-
боти од значење за непречено и безбедно одвиваше 
на сообраќајот на јавните патишта. 

Висината на надоместокот од став 1 на овој 
член ја утврдува Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Средствата од посебниот надоместок се приход 
на Авто-мото сојузот на Македонија и ќе се корис-
тат за намените од став 1 на овој член според по-
себна годишна програма што се донесува во сог-
ласност со Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Авто-мото сојузот на Македонија е должен на 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија да му поднесува годи-
шен извештај за извршување на програмата од 
став 3 на овој член". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

165. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАН-
ЦИЈА ПО КРЕДИТОТ НА РАБОТНАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМОВИ 

„ВАРДАР — ФИЛМ" — СКОПЈЕ 
Се прогласува Законот за гаранција по кре-

дитот на Работната организација за производство 
на филмови „Вардар — филм" — Скопје, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 15 
април 1982 година. 

Бр. 08-943 
16 април 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 

ЗА ГАРАНЦИЈА ПО КРЕДИТОТ НА РАБОТНА-
ТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ФИЛМОВИ „ВАРДАР — ФИЛМ" — СКОПЈЕ 

Член 1 
Социјалистичка Република Македонија гаран-

тира за обврската по Договорот за кредит склучен 
меѓу Фондот за заеднички резерви за подрачјето 
на градот Скопје и Работната организација за про-
изводство на филмови „Вардар — филм" — Скопје, 
број 356 од 3 март 1982 година. 

Обврските од ставот ,1 на овој член го сочину-
ваат кредитот во износ од 18.000.000 динари и ка-
матата по стапка од 13% по кредитот. 

Член 2 
Доколку „Вардар — филм" — Скопје, не ги 

намири обврските од член 1 став 2 на овој закон, 
тие ќе се намират од средствата на Републичкиот 
буџет. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

166. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ 
БОЛЕСТИ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за заштита на населението 
од заразни болести, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седмицата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 1(5 април 1982 годи-
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на и на седницата на Собранието на Републичката 
самоуправна интересна заедница на здравството и 
здравственото осигурување, одржана на 12 април 
1982 година. 

Бр. 08-946 
15 април 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, е. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД 

ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

Член 1 
Во Законот за заштита на населението од за-

разни болести („Службен весник на С1РМ", бр. 
18/76) во член 2 став 1 точките 6, 13 и 27 се бри-
шат. 

Член 2 
Во член 5 по став 4 се додава нов став, кој 

гласи: 
„Појавата на епидемија на заразна болест во 

општината ја прогласува и заразеното подрачје го 
определува извршниот совет на собранието на оп-
штината, а појавата на епидемија на заразни бо-
лести што загрозува две или повеќе општини ја 
прогласува и заразеното односно загрозеното под-
рачје го определува Извршниот совет на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија. 

Појавата на епидемија на заразна болест што 
загрозува две или повеќе општини од подрачјето 
на град Скопје ја прогласува и заразеното под-
рачје го определува Извршниот совет на Собра-
нието на град Скопје". 

Член 3 
Во член 6 став 4 по зборовите: „просветување 

на населението", се додаваат зборовите: „здрав-
ствен надзор над вработените и над другите лица 
и над бацилоносителите на заразни болести; иму-
низација, серопрофилакса и". 

Член 4 
Во член 7 став 1 точка 2 и член 10 став 1 

зборот „кјутреска" се брише. 

Член б 
Во член 8 точка 3 и член 13 став 1 зборовите: 

„хеморагична треска" се бришат. 

Член 6 
Во член 13 став 1 зборовите: „заразна жолти-

ца" се бришат. 
Член 7 

Во глава II насловот пред член 16 се менува 
и гласи: „6. Имунизација, серопрофилакса и , хе-
миопрофилакса". 

Член 8 
Член 16 се менува и гласи: 
„За сите лица до одредена возраст задолжи-

телна е имунизација против заразни заушки и 
црвенка. 

Заштитата со имуни средства (серопрофилак-
са) се спроведува кај лица изложени на зараза од 
заразна жолтица само по медицински индикации. 

Задолжителна е хемиопрофилакса за деца и 
младинци и за лицата вработени во организациите 
на здружениот труд кои вршат згрижување, вос-
питание, образование или сместување на деца и 
младинци, при појава на епидемија на шарлах и 
заразно кочење на вратот. 

Начинот на спроведувањето на задолжителна-
та имунизација, серопрофилакса и хемиопрофи-
лакса, како и одредување на возраста на лицата, 
односно врз кои лица ќе се преземаат овие мерки, 
ќе ги пропише функционерот кој раководи со ре-
публичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на здравството". 

Член 9 
Во член 18 став 6 по зборовите: „ископување 

и пренос на умрено лице" се додаваат зборовите: 
„или пренос на лице кое умрело од заразна бо-
лест". 

По став 6 се додава нов став, кој гласи: 
„Пренос на лице кое не умрело од заразна бо-

лест заради погреб во странство се врши само со 
одобрение и спроводник, што ја издава општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
санитарниот надзор, во согласност со општинскиот 
орган на управата надлежен за внатрешни работи". 

Член 10 
Во член 18 ставови 4 и 5, член 23, член 26, 

член 31 и член 33 став 1 точка 6 зборовите: „са-
нитарната инспекција" се заменуваат со зборови-
те: „санитарниот надзор". 

Член 11 
По член 19 се додава нов член 19-а, кој гласи: 

„Член 19-а 
Во производството и во прометот со животни-

те намирници и во снабдувањето на населението 
со вода за пиење не смеат на бидат вработени лица 
кои боледуваат од заразни или паразитарни болес-
ти определени со член 19 став 1 од Законот за 
заштита на населението од заразните болести што 
ја загрозуваат целата земја („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 2/74 и 5/78), како и лица кај кои ќе се 
утврди дека се бацилоносители на бетахемолитич-
ни стрептококи од групата А или стафилококи кои 
излачуваат ентеротоксин. 

Во организациите н;а здружен труд кои вршат 
згрижување, воспитание и образование на деца и 
младинци не смеат да бидат вработени лица кои 
боледуваат од заразни болести утврдени со член 
19 став 2 од Законот за заштита на населението 
од заразни болести што ја загрозуваат целата зем-
ја, како и лица кои се заболени од шуга или лица 
кои излачуваат причинители на паразитарни за-
разни болести. 

Начинот на вршењето на здравствен преглед 
на лицата кои се ставени под здравствен надзор 
со член 17 од Законот за заштита на населението 
од заразните болести што ја загрозуваат целата 
земја, како и на лицата од ставовите 1 и 2 од овој 
член, ќе го пропише функционерот кој раководи 
со републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на здравството". 

Член |12 
Во член 27 зборовите: „Републичкиот секрета-

ријат за здравство и социјална политика" се за-
менуваат со зборовите: „републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на здравството". 

Член 13 
Во член 29 став 1 точката 4 се менува и гла-

си: „4. ако не изврши имунизација, серопрофи-
лакса или хемиопрофилакса или ако овие мерки 
не ги изврши на начин и под услови предвидени 
со овој закон (член 16)". 

Член 14 
Во член 33 став 1 точката 2 се менува и гласи: 

„2. ако одбие хемиопрофилакса, имунизација или 
серопрофил акса". 

Член 15 
Во член 34 зборовите: „републичкиот секретар 

за здравство и социјална политика" се заменуваат 
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со зборовите: „функционерот кој раководи со ре-
публичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на здравството". 

Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

167. 
Врз основа на член 31® од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија и членовите 16, 
92 и 10,1 од Законот за системот на општественото 
планирање и за Општествениот план на Соција-
листичка Република Македонија '(„Службен весник 
на СРМ", бр. 10/79), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на одделни седници на 
Соборот на здружениот труд, Соборот на општи-
ните и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 15 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНУВАЊА НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА ОД 1981 ДО 1985 ГОДИНА 

1. Во согласност со начелото на истовременост 
и континуитет на планирањето, работата на под-
готвувањето на измени и дополнувања на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, ќе 
почне од денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука. 

Потписниците на Договорот за изменување и 
дополнување на договорите за основите на Опште-
ствениот план на Социјалистичка Република Маке-
донија за периодот од 1981 до 1985 година ќе ги 
внесат обврските преземени со тој договор во свои-
те спогодби и договори за основите на плановите 
и во плановите. 

2. Врз основа на Договорот за изменување и 
дополнување на договорите за основите на Оп-
штествениот план на Социјалистичка Република 
Македонија за периодот од 1981 до 1985 година, 
Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија ќе поднесе нацрт на 
измени и дополнувања на Општествениот план на 
Социјалистичка Република Македонија за перио-
дот од 1981 до 1985 година до Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија до 25 сеп-
тември 1982 година, а предлог на измени и до-
полнувања на Планот — до 10 ноември 1982 го-
дина. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-944 
15 април 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

168. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, а во врс-
ка со член 73 од Законот за девизното работење 
и кредитните односи со странство („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 15/77), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на одделни седници 
на Соборот на здружениот труд, Соборот на оп-
штините и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 15 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА ДЕВИЗИТЕ 
НАМЕНЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА 

И НА ОПШТИНИТЕ ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на вкупниот из-

нос на девизите наменети за потребите на Ре-
публиката и на општините за 1982 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 38/81), во член 1 износот 
„350.000.000" се заменува со износот „533.091.000". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-947 
15 април 1982 година 

Скопје 

(Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

С1РМ, 
Благоја Талески, е. р. 

169. 
Врз основа на член 1/7 став 2 од Законот за 

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта („Службен весник на С!РМ", бр. 48/74), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 15 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА 
РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА 
ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДО-

ВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1981 
ГОДИНА 

<1. Се одобрува Завршната сметка на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот разви-
ток на стопански недоволно развиените краишта 
за 1981 година, што ја донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
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развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта на седницата одржана на 9 март 1982 година, 
и тоа: 

2.038.738.929 дин. 

1.825.247.542 дин. 
3,2.000.000 дин. 

Вкупни средства на Фондот 
Од тоа: 
а) кредити дадени од Фондот 
б) позајмица на Банка 
в) неповратни средства, непо-

средни расходи, отплати и друго 174.852.891 дин. 
г) средства на жиро-сметка 6.638.496 дин. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-967 , 
15 април 1982 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, ОРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

170. 
Врз основа на член 17 став 1 од Законот за 

Републичкиот фонд за кредитирање ћа побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта („Службен весник на СРМ", бр. 48/74), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 16 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ 
ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИ-
ТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТО-
ПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 

ЗА 1982 ГОДИНА 

I 
Се дава согласност на Финансискиот план на 

Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот 
развиток на стопански недоволно развиените кра-
ишта за 19612 година, што го донесе Управниот од-
бор на Републичкиот фонд за кредитирање на по-
брзиот развиток на стопански недоволно развиените 
краишта, на седницата одржана на (9 март 1982 
година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-968 
15 април 1982 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

171. 
Врз основа на член 30 став \1 од Законот за 

извршување на санкциите за кривични дела и сто-
пански престапи („Службен весник на СРМ", бр. 
19/79), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на )15 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПОСЕБЕН КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН 

ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД ВО СТРУГА 
/1. Се основа посебен Казнено-поправен дом од 

отворен вид во Струга. 
2. Во Домот ќе се упатуваат осудените лица 

според критериумите од член 35 став 1 од Зако-
нот за извршување на санкциите за кривични де-
ла и стопански престапи {„Службен весник на 
СРМ", бр. 19/79). 

|3. Домот ќе почне со работа на ,1 мај 1982 го-
дина. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-966 
15 април 19812 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

172. 
Врз основа на член 24 став 3 од Законот за 

музејската дејност („Службен весник на СРМ", 
бр. ,2(5/79), Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот 
собор, одржани на 15 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 
СОВЕТОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН 

ТРУД ОД МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ 

1. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Советот на Сложената орга-
низација на здружен труд Музеи на Македонија 
поради истек на времето за кое се именувани: 

д-р Христо Меловски, 
Миодраг Стојчевски и 
Бранислав Михај ловски. 
За претставници на општествената заедница 

во Советот на Сложената организација на здру-
жен труд Музеи на Македонија се именуваат: 

Ѓорѓи Лумбуровски, секретар н& Општинската 
конференција на ОСРНМ — Битола, 

Мирче Томовски, член на Претседателството 
на Градската конференција на СКМ — Скопје и 

Киро Сотировски-Строгов, член на Советот на 
Републиката. 

2. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Советот на Археолошкиот му-
зеј на Македонија поради истек на времето за кое 
се именувани: 

м-р Вера Битракова, 
м-р Томе Јанакиевски и 
Јашар Мустафа. 



Стр. 342 — Бр. 18 (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СЕМ Ш април 1982 

претставници на општествената заедница 
во Советот на Археолошкиот музеј на Македонија 
се именуваат: 

Михајло Николовски, член на Извршниот сот 
вет и секретар на Секретаријатот за образование, 
култура и физичка култура на Собранието на оп-
штина Центар — Скопје, 

Владо Маленко, виши конзерватор во Заводот 
за заштита на спомениците на културата и Народ-
ниот музеј во Охрид и 

Драгица Симовска, археолог во Заводот за за-
штита на спомениците на културата, природните 
реткости и музеи во Битола. 

3. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Советот на Етнолошкиот му-
зеј на Македонија поради истек на времето за 
кое се именувани: 

м-р Воислав Јакоски, 
Абдулхак Салих и 
Стојче Дојчиновски. 
За претставници на општествената заедница 

во Советот на Етнолошкиот музеј на Македонија 
се именувани: 

м-р Горѓи Здравев, научен соработник во Ин-
ститутот за фолклор „Марко Цепенков" — Скопје, 

Марика Караколева, самостоен референт во 
стручната служба на Собранието на општина Цен-
тар — Скопје и 

Димитар Мустракински, кустос во Заводот за 
заштита на спомениците на културата и Народниот 
музеј во Штип. 

4. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Советот на Природно-науч-
ниот музеј на Македонија поради истек на време-
то за кое се именувани: N 

Марија Ачкова, 
инж. Михаил Христовски и 
д-р Кирил Чавдар. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Природно-научниот музеј на Македо-
нија се именуваат: 

Анастас Костој чиповски, дипл. биолог, дирек-
тор на Народниот музеј „д-р Никола Незлобински" 
— Струга, 

д-р Иван Чадо, хидроботаничар во Хидробио-
лошкиот завод — Охрид и 

Рада Бражанска, професор во гимназијата „Ни-
кола Карев" во Скопје. 

>5. Се разрешуваат претставниците на општес-
твената заедница во Советот на Историскиот му-
зеј на Македонија поради истек на времето за 
кое се именувани: 

Ванчо Чучевски, 
Ташко Теодосиевски и 
Драган Кузмановски. 
За претставници на општествената заедница 

во Советот на Историскиот музеј на Македонија 
се именуваат: 

д-р Воислав Кушевски, професор на Филозоф-
скиот факултет во Скопје, 

Тодор Талески, помошник директор на Архи-
вот на Македонија и 

Тошо Поповски, делегат во Општествено-по-
литичкиот собор на Собранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА- МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-922 
15 април 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, е. р. 

173. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална 

заштита ((„Службен весник на ОРМ", бр. 9/7*8), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани 
на 115 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛ-
НА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА МЛАДИНЦИ СО ОШ-

ТЕТЕН СЛУХ „25 МАЈ" — СКОПЈЕ 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија дава согласност на Одлуката на Работ-
ната заедница на Центарот за професионална ре-
хабилитација на младинци со оштетен слух „,2)5 
Мај" — Скопје, од 24 март 1982 година, со која 
за директор на Центарот е именуван 

Трајче Кикереков, досегашен директор на Цен-
тарот. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-925 
15 април 1982! година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, ОРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

174. 
Врз основа на член 3'5 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ", бр. 49/74 
и 26/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 15 април )1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
БИТОЛА 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Правниот факултет 
во Битола, Поради истек на времето за кое се 
именувани: 

Бојо Котевски, 
Слободанка Елховер и 
Таири Џемаил. 
За претставници на општествената заедница 

во /Советот на Правниот факултет во Битола се 
именуваат: 

Павлина Василевска, член на ИС и секретар 
на Секретаријатот за општествени дејности при 
Собранието на општина Битола, 

Стеван Ацески, дипл. правник, раководител на 
Општинските судии за прекршоци во Прилеп, и 

Веселин Малезанов, секретар на Собранието 
на општина Охрид. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-924 
15 април 1982 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, е. р. 
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175. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ", бр. 49/74 
и 26/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 15 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ-
НИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО 

СОВЕТОТ НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО 
БИТОЛА 

Се разрешуваат претставниците на општестве-
ната заедница во Советот на Техничкиот факул-
тет во Битола, поради истек на времето за кое 
се именувани: 

инж. Благоја Василевски, 
Нове Јоновски и 
Ванчо Михај ловски. 
За претставници на општествената заедница 

во Советот на Техничкиот факултет во Битола 
се именуваат: 

Стојан Пацаков, дипл. инж., вработен во РЕК 
„Битола" — Битола, 

Михајло Хаџистерју, дипл. инж., директор на 
„Битолатекс" — Битола и 

Томе Сарџовски, судија во Окружниот суд — 
Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-9(23 
15 април 1882 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лактова, е. р. 

176. 
Врз основа на член 31 од Законот за здрав-

ственото осигурување и задолжителните видови 
на здравствена заштита на населението („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/73), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 2!5 март 1982 година и на седницата на Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање, одржана на 12 април 1982 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ 
ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НА-
СЕЛЕНИЕТО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИ-

КА МАКЕДОНИЈА ВО 1982 ГОДИНА 
I 

(Со оваа програма се утврдуваат обемот на 
правата и поблиските критериуми за спроведува-
ње на [задолжителните видови на здравствена за-
штита. 

II 
ОТКРИВАЊЕ, СПРЕЧУВАЊЕ, СУЗБИВАЊЕ И 
ЛЕКУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА, ВЕНЕРИЧ-
НИТЕ И ДРУГИТЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ШТО 

ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО 
ПРИЈАВУВАЊЕ 

Мерките против туберкулозата ги опфаќаат си-
те форми на белодробната и вонбелодробната ту-
беркулоза, означени во (Меѓународната класифи-

кација на болестите, повредите и причините за 
смрт на 1Х-та ревизија на категориите од 010 до 
018. 

Масовните радиографски снимања на населе-
нието, систематските прегледи на определени гру-
пи население, како и масовните тестирања со ту-
беркулин, се вршат врз основа на Програмата на 
општествено-политичките заедници и самоуправ-
ните интересни заедници на здравството и здрав-
ственото осигурување, според епидемиолошките ин-
дикации. 

Масовните радиографски снимања за рано от-
кривање на туберкулозата во 1982 година ќе се 
вршат на населението над 14-годишна возраст во 
општините: „Чаир" — Скопје, „Гази Баба" — Скоп-
је, Гевгелија, Неготино, Кавадарци, Титов Велес, 
Крива Паланка и Кратово. 

Горните прегледи ќе ги вршат Институтот за 
градни болести и туберкулоза на СР Македонија, 
антитуберкулозните диспанзери при медицинските 
центри и здравствените домови. 

Патронажни посети ќе се вршат на заболени 
од туберкулоза трипати во годината, а на заболе-
ните о̂ ц неактивна форма на туберкулоза најмал-
ку еднаш годишно. 

Посетите ги вршат антитуберкулозните длспан-
зери при здравствените домови и медицинските 
центри. 

Епидемиолошки надзор ќе се врши на лицата 
со неактивна туберкулоза со клинички, рендгенски 
и бактериолошки прегледи, најмалку еднаш во го-
дината, односно на лицата кои се во контакт со 
заболени, а постои сомневање за заболување (спо-
ред медицинските индикации) најмалку двапати во 
годината. 

Погоре наведените мерки ги преземаат здрав-
ствените станици, здравствените домови и меди-
цинските центри. 

Во групата на венерични болести за кои се 
програмираат мерки за откривање, спречување, 
сузбивање и лекување, спаѓаат заболувањата на-
ведени во Меѓународната класификација на бо-
лестите, повредите и причините за смрт, ревизија 
во категориите од 090 до ООО. 

Откривањето спречувањето, сузбивањето и ле-
кувањето се изведува, по правило, под раковод-
ство на специјалист — дерматовенеролог. Во мес-
тата каде што нема такви лекари, со тие задачи 
можат да раководат и лекари од општа медицина. 

Посебните мерки за откривање, спречување, 
сузбивање и лекување на туберкулозата, венерич-
ните и други заразни болести се однесуваат на 
заразните болести кои значително се појавуваат врз 
основа на Законот за заштита на населението од 
заразни болести кои ја загрозуваат целата земја 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 58/78 — Пречистен 
текст) и Законот за заштита на населението од 
заразни болести („Службен весник на СР!М", бр. 
18/76). 

Посебните мерки ги преземаат здравствените 
станици, здравствените домови, медицинските цен-
три, заводите за здравствена заштита, институти-
те и клиниките на Универзитетскиот центар за ме-
дицински науки, специјалните и општите болни-
ци во рамките на својот делокруг на работа. 

Покрај мерките за откривање, -спречување, суз-
бивање и лекување на туберкулозата, венерични-
те и други заразни болести, во 1982 година ќе се 
спроведуваат и други мерки и активности предви-
дени со Акционата програма зач подобрување на 
санитарно-хигиенската и епидемиолошката состој-
ба во СР Македонија за периодот 1981—1985 го-
дина, во 1982 година, а за откривање на малари-
јата ќе се врши пасивен надзор според епидемио-
лошките индикации. 

Задолжителна имунизација против заразните 
болести ќе се врши и според Програмата за спро-
ведување на задолжителна имунизација на насе-
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лението против заразни болести во 1982 година 
што ја донесува Републичкиот секретаријат за 
здравство и социјална политика. 

Логоре наведените мерки ги преземаат здрав-
ствените станици, здравствените домови, медицин-
ските центри, заводите за здравствена заштита, 
клиниките и општите болници. 

III 

НЕГА, ЛЕКУВАЊЕ И ПРЕВОЗ НА БОЛНИ ОД 
ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ КОИ ПОРАДИ ПРИРОДА-
ТА И СОСТОЈБАТА НА БОЛЕСТА МОЖАТ ДА 
ГО ЗАГРОЗАТ СВОЈОТ ЖИВОТ И ЖИВОТИТЕ 

НА ДРУГИ ЛИЦА ИЛИ ДА ГИ ОШТЕТАТ 
МАТЕРИЈАЛНИТЕ ДОБРА НА 

ОКОЛИНАТА 

Дијагноза на душевни заболувања или состој-
би може да постави лекар, а потребата од леку-
вање и изолоција може да ја утврди само лекар-
невропсихиј атар. 

Лесните форми на овие заболувања, односно 
ремисии на заболувањето, можат да се лекуваат 
и амбулантно, но само по индикации, под надзор 
и упатство од лекар — невропсихијатар. Лекува-
њето на болни од душевни болести се спроведува 
во болничките одделенија на медицинските центри, 
во специјалните болници за душевни болести и во 
невропсихијатриска клиника. 

Мерките за здравствена заштита се однесуваат 
на заболени од следниве манифестни видови на 
психози: шизофрени групи, маниј ако-депресивни 
групи, инволутивни меланхолии, паранои, сенил-
ни и пресенилни психози со артериосклероза на 
мозокот, алкохолни психози, епилепсија со психо-
тични промени, симптоматски психози, како и по-
блиску означени психози. 

Прегледот, лекувањето и евиденцијата ги вр-
шат соодветни здравствени организации во своите 
простории или во станот на болниот според меди-
цинските индикации, вклучувајќи ги специфичните 
лекови (психофармака). 

Превозот се врши со санитетски коли или со 
други превозни средства според медицинските ин-
дикации. 

IV 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА ВО ВРС-
КА СО БРЕМЕНОСТА, ПОРОДУВАЊЕТО, МАЈ-

ЧИНСТВОТО И КОНТРАЦЕПЦИ ЈАТА 

» Здравствената заштита во врска со бременоста, 
породувањето, мајчинството и контрацепцијата оп-
фаќа: 

II. Во текот на бременоста; 
— 3,2 посети по бремена или вкупно околу 

12)8.000 посети во советувалиште за бремени; 
— по 1,2 патронажна посета по бремена или 

вкупно околу 48.000 патронажни посети; 
— лабораториско иследување на крвни групи, 

РХ фактор и Васерман еднаш на сите прворотки 
или вкупно околу 14.500, на урината двапати по 
бремена или вкупно околу 80.000, а на хемоглобин 
и еритроцити најмалку еднаш или кај околу 40.000 
бремени жени. 

2. Стручна помош при раѓањето во здравстве-
ни организации или во домот на родилката ќе се 
обезбеди за околу 83°/о, односно 33.200 родилки. 

3. Во текот на леунството: 
— една посета по леунка или вкупно околу 

39.000 посети во советувалиште во првите шест не-
дели по раѓањето и 

—'1,4 патронажни посети во домот на леунката 
или вкупно околу 52.000 посети. 

4. Следење, посебен надзор и контрола на же-
ните по првото прекинување на бременоста со 
најмалку една патронажна посета после абортус 

или вкупно околу 25.000 посети. Жените со РХ 
негативен фактор по првото прекинување на бре-
меноста треба да добиваат анти Д гама глобулин. 

5. Опфат на 10% или на околу 48.000 жени во 
генеративен период со совети за контрацепција и 
давање на контрацептивни средства без надомес-
ток. 

6. Прегледи и лекувања на жената во здрав-
ствена организација или во станот, во случај на 
болест во врска со бременоста и компликациите во 
текот на бременоста или како последица на бре-
меноста, породувањето и до 6 месеци по породу-
вањето, вклучувајќи ги и лековите. 

7. Забоздравствена заштита на жената во текот 
на бременоста и 6 месеци по породувањето без про-
тетика. 

8. Превоз со санитетски коли и други превозни 
средства при упатување во здравствена организа-
ција заради породување, во случај на болест во 
врска со бременоста и породувањето. 

Задачите и мерките во наведениот обем ги 
вршат соодветните единици на здравствените ста-
ници, здравствените домови, медицинските центри, 
клиниките и Градската општа болница — Скопје. 

V 

ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦА-
ТА И МЛАДИНАТА ДО ДВАЕСЕТ ГОДИШНА 

ВОЗРАСТ 

Целосна здравствена заштита на децата и 
младината до дваесет годишна возраст опфаќа: 

11. Стручна контрола на психичкиот и физич-
киот развиток на децата и младината, патронажни 
посети и тоа на: 

а) Новородено: 
— целосен опфат на новороденче во совету-

валишта и од патронажната дејност со достиг-
нување на 1,4 патронажни посети по новородено 
(заедно со леунката) или вкупно околу 62.ООО пат-
ронажни посети; 

б) Доенче: 
— 3,7 посети по доенче во советувалиште 

вклучувајќи го и новороденото или вкупно 148.000 
посети и 

— просечно по 2,0 патронажни посети по доен-
че или вкупно околу 80.000 посети; 

в) Предучилишни деца: 
— просечно по една посета во советувалиште 

на децата во втората, третата и шестата година 
на возраст или вкупно околу 114.000 посети и 

— просечно по една патронажна посета на де-
цата во втората година на возраст или вкупно око-
лу 38.000 посети; 

г) Училишни деца и младина до дваесет го-
дишна возраст: 

— систематски прегледи на учениците од I, IV 
и VII одделение на основните училишта и 

— систематски прегледи секоја година на уче-
ниците во училиштата за средно образование за 
занимање. 

Вкупно систематски прегледи до точка г) — 
околу 146.000. 

2. Заштита и лекување на заби: 
(Систематски прегледи на забите, просечно ед-

наш во три години, откривање и санирање на 
аномалиите на забите, почнувајќи од третата го-
дина на животот со задолжителна санација. 

Лекување на забите со примена на ортопедски 
мерки и давање протетички помагала, вклучувај-
ќи ги и лековите. 

3. Преглед, лекување и рехабилитација во си-
те здравствени организации или во станот според 
медицинските индикации, вклучувајќи ги и леко-
вите и сите видови ортопедски помагала. 

4. Сместување и згрижување на мајката — ро-
дилка на болно дете до една година од животот 
за време на лекувањето на детето во стационарна 
здравствена организација. 
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Задачите и мерките во наведениот обем ги вр-
шат здравствените станици, здравствените домови, 
медицинските центри, клиниките, специјалните и 
општите болници и заводите за медицинска реха-
билитација. 

VI 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА УЧИЛИШНАТА 
МЛАДИНА И РЕДОВНИТЕ СТУДЕНТИ НА ВИ-
ШИТЕ И ВИСОКИТЕ ШКОЛИ ДО 26 ГОДИШНА 

ВОЗРАСТ 

Здравствената заштита на училишната млади-
на и студентите на вишите и високите школи, фа-
култетите, уметничките академии до крајот на про-
пишаното редовно школување, но најдоцна до на-
вршената 26 година од животот, опфаќа: 

Ч. еден систематски преглед на студентите од 
вишите школи во I година на студиите, а за ре-
довните студенти на факултетите и високите шко-
ли од I и И година на студиите во 1982 година; 

2. заштита и лекување на заби-преглед и ле-
кување на заби; 

3. протетички и рехабилитациони мерки кај 
оштетувањето и кај ортопедските аномалии и де-
формитет^ што ги вршат здравствените станици, 
здравствените домови, медицинските центри, кли-
никите, специјалните болници и Заводот за меди-
цинска рехабилитација на СР Македонија — 
Скопје. 

Систематските прегледи се вршат според по-
себна програма изготвена од општествено-политич-
ките заедници и самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување. 

VII 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МЛАДИНАТА ДО 
НАБРОЕНИТЕ 26 ГОДИНИ ОД ЖИВОТОТ БО-
БЕСКА СО СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО 

НА РЕВМАТСКАТА ТРЕСКА 

Здравствената заштита на младината до навр-
шената 26 година од животот во врска со спречу-
вањето и сузбивањето на ревматската треска оп-
фаќа: 

II. спречување и сузбивање на лабораториски-
те потврдени стрептококни заболувања на грлото 
и рецидиви на ревматска треска според медицин-
ските <и епидемиолошките индикации; 

(2. лекување во здравствени организации и во 
станот, вклучувајќи ги и лековите. 

Погоре наведените мерки ги преземаат здрав-
ствените станици, здравствените домови, медицин-
ските центри, клиниките и специјалните болници. 

VIII 

РАНО ОТКРИВАЊЕ; И ЛЕКУВАЊЕ НА 
М А ЛИГНИТЕ НЕОПЛАЗМИ 

Мерките за рано откривање и лекување на 
малигните неоплазми опфаќаат: 

1. пријавување на ма лигните неоплазми; 
2. систематски прегледи во врска со' раното 

откривање на малигните неоплазми (според про-
грамите на самоуправните интересни заедници на 
здравствово и здравственото осигурување); 

3. преглед и лекување на соодветни клинички 
и лабораториски верифицирани случаи во соод-
ветни здравствени организации или во станот спо-
ред медицинските индикации, опфаќајќи ги и ле-
ковите; 

4. патронажна посета на болните што се нао-
ѓаат на домашно лекување, според медицинските 
индикации, најмалку еднаш во годината. 

IX 

РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА 
ШЕЌЕРНАТА БОЛЕСТ 

Мерките за превенција, рано откривање и ле-
кување на шеќерната болест опфаќаат: 

1. пријавување на шеќерната болест; 
2. преглед и лекување на болниот од шеќерна 

болест во соодветни здравствени организации, вклу-
чувајќи ги лековите и обезбедување на прибор и 
средства за лекување и самоконтрола. 

Наведените мерки ги преземаат здравствените 
станици, здравствените домови, медицинските цен-
три, а лекувањето — стационарните здравствени 
организации (медицинските центри и клиниките). 

X 

РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛНИТЕ 
ОД ПРОГРЕСИВНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА 

Мерките за рано откривање и лекување на 
болните од прогресивна мускулна дистрофија оп-
фаќаат: 

1. еден систематски преглед во годината на 
сите членови на семејството на болните помлади 
од 20 години; 

2. преглед и лекување во определени здрав-
ствени организации или во станот на болниот, 
вклучувајќи ги и специфичните лекови; 

3. патронажни посети на болниот или на семеј-
ството на болниот еднаш во годината. 

Наведените мерки ги преземаат здравствените 
станици, здравствените домови, медицинските цен-
три, а лекувањето — специјалните здравствени ор-
ганизации. 

XI 

ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА-
ТА НАД 65 ГОДИШНА ВОЗРАСТ 

Целосната здравствена заштита на лицата над 
65 годишна возраст опфаќа: 

1. преглед, лекување и рехабилитација во сите 
здравствени организации или во станот според ме-
дицинските индикации, вклучувајќи ги и лековите 
и сите видови ортопедски помагала; 

2. преглед и лекување на заби со примена на 
ортопедски мерки и давање на протетички пома-
гала, вклучувајќи ги и лековите. 

Прегледот и лекувањето се врши од здравстве-
ните станици, здравствените домови, медицинските 
центри, клиниките, општите и специјалните бол-
ници, Заводот за медицинска рехабилитација на 
ОР Македонија и Институтот за градни болести и 
туберкулоза на СР Македонија. 

XII 
ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТУВАЊЕ 

Здравственото воспитување опфаќа: 
Подигање на здравствената култура на насе-

лението по пат на организирање на програмска 
здравствено-воспитна работа со здраво и болно на-
селение, во секојдневната работа во советувалиш-
тата, при патронажната посета и преку други 
форми. 

При спроведувањето на програмската здрав-
ствено-воспитна работа во здравствените и други-
те организации се користат методи на здравстве-
но-воспитна работа со примена на нагледни здрав-
ствено- воспитни средства и уредување на среди-
ната и амбиентот. 

Здравственото воспитување го спроведуваат 
здравствените организации и организациите на Цр-
вениот крст. 

Во спроведувањето на здравственото воспиту-
вање здравствените организации и организациите 
на Црвениот крст соработуваат со месните заед-
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ници, организациите на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Македонија, Сојузот на со-
цијалистичката младина на Македонија, организа-
циите на здружен труд од областа на науката, об-
разованието и воспитувањето, како и со други са-
моуправни организации и заедници. 

XIII 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Финансирањето на Програмата за 19<8ј2 година 
ќе се врши според Законот за здравствено осигу-
рување и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението и тоа: 

— за осигурениците — работници и нивните 
членови на семејството — преку заедниците на 
здравството и здравственото осигурување на ра-
ботниците; 

— за осигурениците — земјоделци и нивните 
членови на семејството — преку самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување на земјоделците и партиципаци-
ја на Републиката од Републичкиот буџет во ви-
сина од 70.000.000,00 динари; 

— за неосигурените лица со познато живеа-
лиште од буџетот на општините и 

— за ^осигурените лица со непознато живеа-
лиште од буџетот на Републиката. 

XIV 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-948 
15 април 19812 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Соборот на здружениот на Собранието на 
труд, СРМ, 

инж. Слободан Арнаудов, е. р. Благоја Талески, е. р. 

177. 
Врз основа на член 240 став 4 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија и член 14 од Одлуката за личните дохо-
ди и другите примања на делегатите и на функ-
ционерите што ги избира и именува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 115/78), Административната ко-
мисија на Собранието на СРМ, на седницата одр-
жана на 2 април 19182 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ДЕЛЕГА-
ТИТЕ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 
И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на дневниците за службено пату-
вање во земјата на делегатите и на функционе-
рите што ги избира и именува Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија изнесува 500 
динари. 

,2. На делегатот, односно функционерот кој за 
време на службеното патување не ноќева надвор 
од местото на живеење, од дневницата му се од-
бива 30 отсто. 

3. На делегатот, односно функционерот кој е 
на службено патување му се признаваат трошо-
ците за ноќевање доколку достави сметка од хо-
телската организација, така што дневните тро-
шоци и трошоците за ноќевање можат да изнесу-
ваат до 800 динари. 

Во случај на надоместување на трошоците за 
ноќевање, дневницата се намалува за 30 отсто. 

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката на Административната 
комисија, бр. 17-13015 од 15 јули 1980 година. 

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија", а 
ќе се применува од 15 април 1982 година. 

СОБРАНИЕ; НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-955 
6 април 1982. година 

Скопје 

Претседател 
на Административната комисија, 

Ангеле Божиновски, е. р. 

178. 
Врз основа на член 16, став 1 од Законот за 

извршување на Републичкиот буџет за 1982 го-
дина »(„Службен весник на ОРМ", бр. 42/81), Из-
вршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕ-
НАТА НА СОНЧОГЛЕДОВОТО МАСЛО 

1. На Фабриката за производство на масло за 
јадење „Благој Ѓорев" — Титов Велес и се одо-
брува компензација на разликата во цената на сон-
чогледовото сурово масло и сончогледовото рафи-
нирано масло за јадење во износ од 13.950.000 ди-
нари. 

2. Компензацијата се обезбедува од средствата 
предвидени во Републичкиот буџет за 1982 година, 
раздел 69, позиција 607. 

3. Републичкиот секретаријат за финансии ќе 
ја изврши оваа одлука. 

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

Бр. 23-837/1 
2(2 април 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, е. р. 

179. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 
15, алинеја 2 и членот 20 од Законот за осно-
вите на постапката пред Уставниот суд на Маке-
донија и за правното дејство на неговите одлуки, 
на седницата од 11 февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВА точката II на член 28 од 
Правилникот за распоредување на чистиот доход 
и за распределба на средствата за лични доходи 
и заедничка потрошувачка, донесен од работници-
те во Централното основно училиште „Јосип Броз 
Тито" во Ва ланд ово со референдум на 16 декем-
ври 11977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Централното основно училиште 
„Јосип Броз Тито" во Валандово на начинот пред-
виден за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, со решение 
У. бр. 196/81 од 30 декември 1981 година, поведе 
постапка за оценување уставноста и законитоста на 
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одредбата од актот означен во точката 1 на оваа 
одлука затоа што основано се постави прашањето 
за нејзината согласност со начелото на распредел-
ба според трудот и за нејзината спротивност со 
ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот 
труд., 

4. Разгледувајќи ја оспорената точка II на чле-
нот 28 од правилникот, во текот на постапката и 
на седницата Судов утврди дека стручната подго-
товка е предвидена како самостоен основ за рас-
пределба на средствата за лични доходи на тој 
начин, што за секој степен на стручна подготовка 
е предвиден определен број на бодови. Понатаму, 
во точката III на овој член е извршено вреднува-
ње на обемот и сложеноста на работите и работ-
ните задачи на наставниците по елементи: подго-
товка и одржување на наставата, учество во сло-
бодните ученички активности, учество и работа во 
стручните органи во училиштето, работа во уче-
нички општествени органи, соработка со опште-
ствената средина и соработка со родителите. За 
секој од овие елементи е предвиден и соодветен 
број на бодови. 

5. Согласно начелото на распределба според 
трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР 
Македонија и според ставот 1 на член 126 од За-
конот за здружениот труд, на секој работник од 
доходот на основната организација на здружениот 
труд му припаѓа личен дхоод за задоволување на 
неговите лични, заеднички и општи општествени 
потреби според резултатите од неговиот личен 
придонес што со својот тековен и минат труд го 
дал во зголемувањето на доходот на основната ор-
ганизација. 

Од друга страна, според ставот 3 на член 1(2:9 
од Законот за здружениот труд, придонесот на ра-
ботникот во работата се утврдува зависно од ква-
литетот и квантитетот на работата, земајќи ги 
предвид особено обемот и сложеноста на работите, 
квалитетот на остварените резултати од трудот, 
успешноста во користењето на средствата на тру-
дот, остварените заштеди во работата, користењето 
на рабцтното време, одговорноста во работата и 
условите под кои работи работникот. 

Според оспорената точка II на член 28 од пра-
вилникот на училиштето, стручната подготовка е 
предвидена како самостоен основ за распределба 
на средствата за лични доходи иако таа, според 
мислењето на СУдов, треба да биде вреднувана во 
рамките на основот обем и сложеност на работите 
и работните задачи на работниците, утврден во 
точката III на овој член од правилникот. Со оглед 
на тоа Судов оцени дека оспорената одредба од 
правилникот не е во согласност со начелото на 
распределба според трудот и дека е во спротив-
ност со ставот 3 на член 129 од Законот за здру-
жениот труд. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 196/&1 
11 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
Гога Николовски, с.р. 

180. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на 

членот 433 од Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 
од Законот за основите на постапката пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 25 
февруари 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 28 од Самоуправната 

спогодба за заедничките основи и мерила за реша-
вање на станбените прашања на работниците, ус-
воена од работниците во основните организации 

на здружениот труд во состав на Работната орга-
низација Рудници и железарница „Скопје" во 
Скопје, со референдум одржан на 26 јуни^ 1979 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Работната организација Рудни-
ци и железарница „Скопје" во Скопје на начи-
нот предвиден за објавување на самоуправните 
општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка поведе постапка за оценување 
уставноста и законитоста на членот 28 од самоуп-
равната спогодба означена во точката 1 на оваа 
одлука затоа што основано се постави прашањето 
за неговата уставност и законитост. 

4. На седницата Судот утврди дека со членот 
28 од оспорената самоуправна спогодба е предви-
дено кредит за изградба на семејна станбена згра-
да или стан или за купување на стан, да може да 
се додели на работници кои живеат во местото 
на седиштето на Основната организација на здру-
жениот труд и работната заедница и дека под се-
диште на Основната организација на здружениот 
труд и на работната заедница се подразбира град-
ското односно општинското подрачје. 

Согласно членот 211 од Уставот на ОР Маке-
донија и ставот 1 на член 116 од Законот за здру-
жениот труд, работниците во основната организа-
ција го распоредуваат делот од чистиот доход за 
лични доходи и за заедничка потрошувачка, сраз-
мерно придонесот кој го дале во остварувањето на 
доходот во основната организација. Од друга стра-
на, според членот 19 од Уставот на СР Македо-
нија, доходот е резултат на заедничкиот труд на 
сите работници во основната организација. Сред-
ствата за заедничка потрошувачка, што се издво-
јуваат од чистиот доход на основната организација, 
согласно ставот 1 на член 117 од Законот за здру-
жениот труд, се внесуваат во фондот за заедничка 
потрошувачка, во кој работниците, согласно ста-
вот 3 на истиот член, ги здружуваат и средства-
та за заедничка потрошувачка што ги издвојуваат 
од својот личен доход. 

Од изнесениве уставни и законски одредби 
произлегува дека сите работници учествуваат во 
создавањето на средствата за заедничка потрошу-
вачка, издвојувајќи дел од доходот на основната 
организација зависно од придонесот кој го дале 
во неговото остварување и издвој увајќи дел од 
својот личен доход, така што сите работници, сог-
ласно утврдените основи и мерила, имаат право 
рамноправно да учествуваат во создавањето и во 
распределбата на средствата за лични доходи. 

Судот смета дека пропишувањето на условите 
за одобрување на станбени кредити е самоуправно 
право на работниците и во остварувањето на тоа 
право тие единствено се ограничени со тоа што не 
можат да утврдуваат услови кои не се во соглас-
ност со уставот и со законот. Како услов за доде-
лување на кредит за станбена изградба работни-
ците можат да го предвидат и условот станбен 
кредит да може да се добие само ако изградбата 
или купувањето на станот се врши на определена 
територија. Меѓутоа, доколку организацијата на 
здружениот труд има работни единици надвор од 
наведената територија, ваквото условување на до-
бивање стан односно станбен кредит, претставува 
ограничување на правата на работниците во тие 
работни единици затоа што со таквото условува-
ње тие всушност се исклучуваат од наведените пра-
ва на стан односно станбен кредит. 

Со оглед на тоа што во оспорениот член 28 од 
самоуправната спогодба е предвидено кредит за 
изградба на* семејна станбена зграда или стан или 
за купување на стан, да може да се додели само 
на работници кои живеат во местото на седиш-
тето на Основната организација на здружениот 
труд Инжењеринг „Факом" и работната заедница 
при што под седиште на Основната организација 
на здружениот труд и на работната заедница се 
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подразбира градско односно општинско подрачје, 
со што работниците на V градилиште во Битола 
се исклучуваат од правото да можат да добијат 
средства од фондот за заедничка потрошувачка 
иако и тие учествуваат во создавањето на тие 
средства, Судот оцени дека оваа одредба од спо-
годбата не е во согласност со членовите 19 и 20 и 
со начелото на еднаквост на правата на граѓаните, 
утврдено во алинејата 9 на став 3 оддел И на 
Основните начела од Уставот на СР Македонија, 
односно дека е во спротивност со ставот 1 на чле-
новите 116 и 117 од Законот за здружениот труд. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 223/80 
25 февруари 1982 година 

Скопје 

Претседател, 
на Уставниот суд на Македонија, 

Гога Николовски, с.р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

230. 
Врз основа на член 13)1 и 132 од Законот за 

пензиското и Инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 39/78) и член 12)2, 123 и 
188 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурува-
ње на Македонија („Службен весник на С1РМ", бр. 
8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана 
на 12 април 19)82 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА 
ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 

(„СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ", БР. 31/75) 
Член 1 

Во член 2, во глава XXIX, по точка 2 се до-
дава нова точка 3 со нови работни места и тоа: 

1Ј) Работните места на работниците — брига-
дир кој работи на втиснување на дренови во рени 
бунари, секои 12 месеци поминати на работа да се 
сметаат како 14 месеци стаж на осигурување; 

2) Работните места на работниците — работ-
ник на втиснување на дренови во рени бунари, 
секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат 
како 14 месеци стаж на осигурување; 

3) Работните места на работниците — помош-
ник работник кој работи на втиснување на дре-
нови во рени бунари, секои 12 месеци поминати 
на работа да се сметаат како 15 месеци стаж на 
осигурување; 

4) Работните места на работниците — завару-
вач на втиснување на дренови во рени бунари, 
секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат 
како 15 месеци стаж на осигурување; 

б) Работниците — бригадири кои работат на 
регенерација на рени бунари, секои 12 месеци по-
минати на работа да се сметаат како 13 месеци 
стаж на осигурување; 

6) Работниците кои работат на регенерација на 
рени бунари, секои 12 месеци поминати на работа 
да се сметаат како 14 месеци стаж на осигуру-
вање; 

7) Работниците кои работат на заварување на 
регенерација на рени бунари, секои 12 месеци по-
минати на работа да се сметаат како 14 месеци 
стаж на осигурување; 

8) Работните места на работниците кои непо-
средно работат на одржување на водоводни мре-
жи, секои 12 месеци поминати на работа да се 
сметаат како 15 месеци стаж на осигурување. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

12 бр. 1098/1 
15 април 1982 година 

Скопје Претседател 
Лилјана Манева, е. р. 

231. 
Врз основа на член 131 и 132 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 39/78) и член 122, 123 и 
188 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 
8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана 
на 12 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТА-
ЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГО-
ЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВА-
ЊЕТО НА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО НА 
ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТ-

ВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА 

Член 1 
Во глава II — железарници, во точка 6 — ра-

ботни места во ковачници на железарници и дру-
ги ковачници, се додаваат нови работни места, кои 
гласат: 

1) работи на ковање на отковки на чекани со 
тежина на томакот од 500 кп и повеќе, секои Ш 
месеци поминати на работа да се сметаат како 16 
месеци стаж на осигурување; 

2) работи на греење на материјали со гасни, 
течни и цврсти горива или со електрична струја, 
секои 1'2 месеци поминати на работа да се сметаат 
како 15 месеци стаж на осигурување; 

3) работи на отстранување на окрзотини со 
ладна или полутопла постапка од отковките — 
отпресоците, секои 12 месеци поминати на работа 
да се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување; 

41) работи на чистење на отковки, отпресоци со 
огнени точила, секои 12 месеци поминати на ра-
бота да се сметаат како 14 месеци стаж на оси-
гурување; 

б) работи на возачи на мостни дигалки во по-
гоните на ковачница, секои 12 месеци поминати на 
работа да се сметаат како 14 месеци стаж на 
осигурување; 

6) работи на ковање и каблирање па отковки 
на махи преси од 630-4000 тони и реквалц машини, 
секои 12 месеци поминати на работа да се сметаат 
како 15 месеци стаж на осигурување; 
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7) работи на ковање на отковки на хоризон-
тални ковачки машини од 1600 тони, секои 12 ме-
сеци поминати на работа да се сметаат како 15 
месеци стаж на осигурување; 

8) работи на ковање на отковки на фрикциона 
преса од 3000 тони, секои 12 месеци поминати на 
работа да се сметаат како 15 месеци стаж на оси-
гурување; 

9) работи на термичка обработка на отковки 
и ковачко-пресарски алат во проточна коморни, 
јамски и јамски печки, секои 12 месеци поминати 
на работа да се сметаат како 14 месеци стаж на 
осигурување; 

10) работи на слободно ковање на отковки со 
тежина до 250 кп, секои 12 месеци поминати на 
работа да се сметаат како 15 месеци стаж на оси-
гурување; 

11) работи на ковање — пресување на хидра-
улични преси од 1200 до 2500 тони, секои 12 месе-
ци поминати на работа да се сметаат како 15 ме-
сеци стаж на осигурување. 

Член 2 
Оваа одлука влегува БО сила осмиот ден од об-

јавувањето во „Службен весник на ОРМ". 

12 бр. 1099/1 
15 април 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

232. 
Врз основа на член 188 точка 5 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на ОРМ", бр. 8/79 и 17/81), Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 12 април 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА КОНЕЧНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 
И ДРУГИТЕ ПАРИЧНИ ПРИМАЊА СПОРЕД ПО-
РАСТОТ НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ 
НА СИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД И ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА ВО ОДНОС НА 
1980 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука <?е врши конечно усогласување 

на старосните, инвалидските и семејните пензии, 
без заштитниот додаток, според порастот на номи-
налните лични доходи на сите вработени во орга-
низациите на здружен труд и другите организации 
и заедници во 1981 година во однос на 1980 годи-
на, за 1,8 отсто. 

Член 2 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука за-

едно со извршеното аконтативно усогласување на 
пензиите и паричните надоместоци од 28,5 отсто 
претставува конечно усогласување на пензиите и 
другите парични надоместоци од 30,3 отсто, а за-
едно со зголемувањето на граничниот износ на 
најниското пензиско примање од 40 отсто и на 
минималните пензии од 40 отсто претставува про-
сечно конечно усогласување на пензиите и дру-
гите парични надоместоци од 31,8 отсто, колку што 
изнесува порастот на номиналните лични доходи 
во 19811 година во однос на 1980 година во СР Ма-
кедонија. 

Член 3 
Усогласувањето од член 1 на оваа одлука ќе се 

изврши на сите пензии -определени од пензиска 
основа во која не е засметан целосно или делумно 
личниот доход, односно основицата на осигурување 
од 1981 година, како и на паричните надоместоци 
во врска со професионалната рехабилитација и 
вработувањето кои подлежат на усогласување спо-
ред член 121 став 2 од Статутот на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија. 

Член 4 
Пензијата на носител на „Партизанска споме-

ница 1941" со усогласувањето од член 1 на оваа 
одлука не може да го надмине износот одреден 
според член 11 од Законот за основните права на 
носителите на „Партизанска споменица 1941". 

Пензијата на борец од НОВ пред 9 септември 
1943 година определена според член 38 став 4 од 
Законот за основните права од пензиското и ин-
валидското осигурување, со усогласувањето од член 
1 на оваа одлука не може да го надмине износот 
определен според истиот член за 1982 година. 

Пензијата на корисник на привремена пензија 
или инвалиднина, со усогласувањето од член 1 на 
оваа одлука не може да го надмине износот опре-
делен според член 49 став 1 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување. 

Член 5 
Како основица за определување износот на ко-

нечното усогласување на пензиите и другите па-
рични примања од член 2 на оваа одлука служи 
износот на пензијата, без заштитниот додаток, од-
носно износот на другите парични примања што 
му следувале на корисникот за месец декември 
1981 година. 

Во основицата за определување износот на 
усогласувањето според оваа одлука не влегува усо-
гласувањето според Одлуката за вонредно усогла-
сување на пензиите и другите парични примања 
според порастот на номиналните лични доходи на 
сите вработени во организациите на здружен труд 
и другите самоуправни организации и заедници во 
Републиката во 1981 година („Службен весник на 
СРМ", бр. 125/811 и 36/81). 

Член 6 
На пензиите со кои се исплатува заштитен до-

даток, усогласени според оваа одлука, се опреде-
лува нов износ на заштитен додаток според од-
редбите на соодветната одлука. 

I Член 7 
Усогласувањето на пензиите и другите парич-

ни примања според оваа одлука ќе се изврши по 
службена должност, без донесување на решение. 

Член 8 
Усогласувањето според оваа одлука припаѓа 

од 1 јануари 1982 година. 

Член 9 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 01-1047/1 
12 април 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 
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233. 
Врз основа на член 19 став 4 и 5 од Законот 

за пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен весник на СРМ", бр. 39/78) и член 188 
точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија („Службен весник на СРМ", 
бр. 8/79 и 17/81), Собранието на Самоуправната 
интересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржа-
на на 12 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 
ПОРАНЕШНИТЕ ГОДИНИ КОИ ВЛЕГУВААТ ВО/ 
ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ 

ДОХОДИ ОД 1981 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите 

коефициенти за пресметување на личните доходи 
во годините од 1966 до 1980 година кои се земаат 
за утврдување на пензиската основа на ниво на 
личните доходи од 1981 година. 

Член 2 ' 
На осигурениците, кои остваруваат право на 

пензија според одредбите на Законот за пензиско-
то и инвалидското осигурување, личните доходи 
остварени во годините 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1(976, 1977, 1978, 1979 и 
1980, кои се земаат за утврдување на пензиската 
основа, се пресметуваат според нивото на личните 
доходи од 1981 година со соодветни валоризациони 
коефициенти зависно од годината во која се ост-
варени, и тоа: 

Лични доходи остварени 
во годината 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1'977 
1978 
1979 
1980 

Со валоризационен 
коефициент 

13,67 
11,77 
10,74 
9,58 
8,14 
6,80 
6,69 
4,89 
3,80 
3,07 
2,71 
2,32 
1,9)1 
1,60 
1,32 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јули 1982 година. 

Бр. 01-1048/1 
12 април 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

234. 
Врз основа на член 20 од Законот за пензиско-

то и инвалидското осигурување („Службен весник 
на СРМ", бр. 39/781) и член 20 од Статутот на Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија („Служ-
бен весник на СВМ", бр. 8/79 и 17/81), Собранието 

на Самоуправната интересна заедница на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 12 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКАТА ПЕНЗИСКА ОСНОВА ОД КО-

ЈА МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА ВО 
1982 ГОДИНА 

Член 1 
Највисоката пензиска основа од која може да 

се определи пензија во »1982 година се утврдува на 
34.820,00 динари. 

Член 2 
На корисник на пензија на кого при опреде-

лувањето на пензијата не му е земен целиот износ 
на личниот доход заради примена на порано утвр-
дената највисока пензиска основа, по негово ба-
рање повторно ќе му се пресмета пензијата зе-
мајќи го утврдениот просек на личниот доход нај-
многу до износот од член 1 на оваа одлука, на-
место поранешниот износ. Така пресметаната пен-
зија, ако го надминува износот на затечената усог-
ласена пензија, припаѓа од денот на почетокот на 
примената на оваа одлука ако барањето е подне-
сено најдоцна во рок од шест месеци од денот на 
влегувањето на одлуката во сила, а ако барањето 
е поднесено по тој рок новиот износ на пензијата 
припаѓа од првиот ден на наредниот месец од под-
несувањето на барањето. 

На износот на пензијата определен според став 
1 на овој член не припаѓа усогласување на пен-
зиите од 1 јануари 1(982 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1982 го-
дина. 

Бр. 01-1049/1 
12 април 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗАШТИТА ОД 
ГРАД01БИЈН0СТ 

235. 
Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од За-

конот за Самоуправната интересна заедница за 
заштита од градобијност („Службен весник на 
ОРМ", бр. 23/75) и член 21 став 1 точка 3 од Ста-
тутот на Републичката самоуправна интересна за-
едница за заштита од тра добиј ност, Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
заштита од тра добиј ност, на седницата одржана на 
12 април 19812 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 

1982 ГОДИНА » 

Член 1 
Републичката самоуправна интересна заедница 

за заштита од градобијност ги утврдува следните 
придонеси што ги плаќаат: 

II. основните организации на здружен труд и 
други самоуправни организации и заедници од об-
ласта на земјоделството по стапка од 1,3% од до-
ходот остварен од земјоделска дејност намален за 
пресметаните законски и договорни обврски, освен 
данокот на доход; 

2. работните луѓе што вршат земјоделска деј-
ност со средствата на трудот над кои постои право 
на сопственост (земјоделци) плаќаат придонес по 
стапка од 0,8% на личниот доход од земјоделска 
дејност (катастарски приход); 
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3. со Заедницата за осигурување имоти и лица 
„Македонија" — Скопје и Заедницата за осигуру-
вање имоти и лица „Дунав" Заедница за осигу-
реници — Скопје, ќе се склучат посебни договори 
во кои ќе биде утврден и придонесот за 1982 го-
дина, што тие заедници ќе го плаќаат од осигурен 
хектар обработлива површина (посеви и плодови). 

Член 2 
Пресметувањето и плаќањето на придонесот од 

доходот ќе се врши на начин и според обрасците 
утврдени во Упатството за начинот на пресметува-
ње и плаќање на данокот на доход на организа-
циите на здружен труд („Службен весник на СРМ", 
бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 
9/79, 20/79, 2/80) и одредбите од Законот за дано-
ците на граѓаните. 

Член 3 
Со денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за утврдување 
на стапките на придонесот за заштита од градо-
бијност, бр. 74/6 од 17. IV. 1981 година, објавена во 
„Службен весник на СРМ", бр. 20/81. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила со денот на до-

несувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1982 
година и ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 122/2 
14 април 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

инж. агр. Милан Тосев, е. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

236. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од Са-

моуправната спогодба за здружување на општин-
ските СИЗ на здравството и здравственото оси-
гурување во Републичката СИЗ на здравството и 
здравственото осигурување, Собранието на Репуб-
личката СИЗ на здравството и здравственото оси-
гурување — Скопје, на заедничката седница на си-
те собори на делегатите, одржана на 12 април 1982 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИНСКИТЕ СИЗ НА ЗДРАВ-

СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
I 

Во одлуката за утврдување на Листата на го-
товите лекови што можат да се издаваат на ре-
цепт на осигурените лица на товар на средствата 
на општинските СИЗ на здравството и здравстве-
ното осигурување („Службен весник на СВМ", бр. 
22/77, 46/77, 26/78, 9/79, 21/79, 43/79, 39/80 и 26/80), 
Листата на лековите се дополнува со следните ле-
кови: 

1 Acynorm forte Крка дражен 
2 Aminophylinum retard Лек таблети ретард 
3 Asdol Срболек супозитории 
4 Cornilat Галеника таблети, лингвалети 
5 Daktarin Крка орални гел, тинктура 
6 Difutrat Срболек капсули 
7 Fenorin K Лек сируп 
8 Gasvan Срболек таблети, капки 
9 Heparin Плива крем 

10 Intetrix Фармакос капсули, гранули за деца 
11 Ketoglur test Плива ливчиња 
12 Lekovit C . са Лек шумечки таблети 
13 Lomilan Лек таблети ретард 
14 Macropen Крка капсули 
15 Medilax Фармакос микроклизма 
16 Miansan Зорка таблети 
17 Naprosyn Крка таблети 
18 Omnidrox Крка капсули, сируп 
19 Ospen 1500 Крка таблети 
20 Palin Лек капсули 
21 Panzynorm forte Крка дражен 
22 Predian Зорка таблети 
23 Sinacilin Галеника капсули, сируп, капки 
24 Talpicil Крка капсули 
25 Tanderil Плива крем 
26 Vobenol Лек таблети 
27 Voltaren forte Плива таблети 

II Бр. ИОН-302/1 
12 април 1982 година 

Оваа одлука влегува во сила од денот на до- Скопје 
несувањето, односно објавувањето во „Службен Претседател, 
весник на Социјалистичка Република Македонија". проф. д-р Душко Теодосиевски, е. р. 
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237. 
Врз основа на член 10 став 1 од Законот за 

здравството („Службен весник на СРЖ", бр. 20/70) 
и член 12 став 1 алинеја 8 од Самоуправната спо-
годба за здружување на општинските СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување во Ре-
кубличката СИЗ на здравството и здравственото 
осигурување, Собранието на Републичката СИЗ на 
здравството и здравственото осигурување — Скоп-
је, на заедничката седница на сите собори на де-
легатите, одржана на 10 февруари 1982 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
3|А УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ 
НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕ-
НИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1982 ГОДИНА 

Член 1 
Се усвојува Програмата за развој на здрав-

ствената заштита на населението на СР Македо-
нија за 1982 година. ч 

Член 2 
Програмата за развој на здравствената заш-

тита на населението на СР Македонија за 1982 го-
дина е составен дел на оваа одлука. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 0606-549/1 
10 февруари 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, е. р. 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА 
ЗА 1982 ГОДИНА 

Здравствената заштита на населението во СР 
Македонија во 1981 година се остваруваше соглас-
но целите и задачите зацртани во Програмата за 
здравствена заштита на населението, Програмата 
за задолжителни видови на здравствена заштита, 
Акционата програма за намалување на високата 
смртност на доенчињата и малите деца и Акцио-
ната програма за подобрување на санитарно-хи-
гиенската и епидемиолошката состојба во СР Ма-
кедонија. 

Програмата за развој на здравствената зашти-
та на населението во СР Македонија за 1982 година 
е подготвена врз основа на потребата за оствару-
вање на квалитетна, ефикасна и рационална здрав-
ствена заштита. Во неа се вградени основните ин-
тенции на глобалните правци на развојот на здрав-
ството во Републиката и поставките на Општестве-
ниот план за општествено-економскиОт развој на 
СР Македонија за периодот 1981—1985 година. 

На ист принцип и со помош на единствената 
методологија преку самоуправно договарање — 
средбено планирање, секоја општина треба да из-
готви своја програма врз основа на своите специ-
фичности и материјални можности. 

ПРИОРИТЕТНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ 
Од анализата на демографските движења 

здравствената состојба на населението, анализата 
во врска со санитарно-хигиенските и епидемио-
лошките услови на работната и животната среди-
на, организацијата и раширеноста на мрежата на 
здравствените работни организации, кадровска 
структура, опременоста, економските можности на 
општествено-политичките заедници, како и зацр-
таните основни поставки во Општествениот план 
за развој на Републиката, како приоритетни^ про-
блеми за решавање во 1982 година се следните: 

— високата смртност и заболувањата на доен-
чиљата и малите деца; 

— неповолната хигиенско-епидемиолошка сос-
тојба на средината во која живее и работи на-
селението и акутните заразни заболувања; 

— хроничните дегенеративни заболувања (кар-
диоваскуларните, ма лигните неоплазми, дијабете-
сот и др.); 

— професионалните заболувања, оштетувања и 
повреди; 

— здравствената просветеност и култура на 
населението; 

— душевните и нервните заболувања; 
— крводарителството и 
— развојот на здравствената дејност, посебно 

на болничко-стационарната дејност. 

ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА И 
МАЛИТЕ ДЕЦА 

Г о д и н а 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Морталитет 
на доенчињата 
во %о 66,6 65,1 60,7 60,1 54,1 51,0 54,0 
Умрени доен-
чиња на 100 
умрени лица 21,1 20,4 19,6 18,1 16,7 15,9 15,9 

Од показателите се гледа дека смртноста на 
доенчињата во СР Македонија е се уште доста ви-
сока иако во последните години се чувствува пос-
тојано опаѓање. Исто така тенденција на опаѓање 
покажува и односот на умрените доенчиња на 100 
умрени лица. 

Продолжувањето на спроведувањето на. Акцио-
ната програма за намалување на високата смрт-
ност на доенчињата и малите деца во СРМ во го-
лема мера ќе придонесе за решавање на овој прио-
ритетен проблем, како и со другите мерки што ќе 
се преземат од здравствените работни организации 
и од општествено-политичките заедници. 

Со Акционата програма за намалување на ви-
соката смртност на доенчињата и малите деца во 
СРМ предвидените мерки ќе се спроведуваат со 
активно учество во следните здравствени и други 
организации: Здравствениот дом — Скопје, Заво-
дот за заштита на мајки и деца, клиниките при 
Медицинскиот факултет, медицинските центри, 
здравствените домови и станици, Републичкиот за-
вод за здравствена заштита, општествено-политич-
ките заедници, органи и организации. 

ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА 
НА СРЕДИНАТА ВО КОЈА ЖИВЕЕ И РАБОТИ 

НАСЕЛЕНИЕТО И АКУТНИТЕ ЗАРАЗНИ 
ЗАБОЛУВАЊА 

Динамиката на урбанизацијата во СРМ се ка-
рактеризира со релативно брз развој што во осно-
ва ги решава повеќето од постоечките санитарно-
хигиенски проблеми во градовите од една, а од 
друга страна создава други проблеми, особено на 
полето на загадувањето на човековата средина со 
постоење на разноврсни биолошки, хемиски и фи-
зички ноќен кои штетно делуваат врз здравјето 
на човекот. 

Спроведувањето на Акционата програма за по-
добрување на санитарно-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во СРМ ќе продолжи и во на-
редната година преку одредени мерки по вид и 
обем, со што ќе придонесе за подобрување на хи-
гиенската и епидемиолошката состојба. Во спрове-
дувањето на тие мерки ќе земат учество: здрав-
ствените домови и станици, хигиедско-епидемио-
лошките домови и станици, хигиенско-епидемио-
лошките центри, Републичката и општинските са-
нитарни инспекции, Републичкиот завод за здрав-
ствена заштита, општествено-политичките заедни-
ци и други заинтересирани органи и организации. 
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Во нашата Република остануваат и натаму 
приоритетни здравствени проблеми — акутните за-
разни заболувања, нивната раширеност, можноста 
на компликации, учество во смртноста, како и на 
поедини места нерешените хигиенско-епидемио-
лошки проблеми на средината во која живее и ра-
боти населението, за кое неминовно се наметнува 
доследното продолжување на мерките предвидени 
со законските прописи за спречување и сузбивање 
на заразните заболувања, како и мерките предви-
дени со Акционата програма за подобрување на 
санитарно-хигиенската и епидемиолошката сос-
тојба. 

Во спроведувањето на мерките предвидени со 
Програмата за подобрувањето на санитарно-хиги-
енската состојба за намалување и спречување на 
акутните заразни заболувања ќе учествуваат: Ре-
публичката и општинските санитарни инспекции, 
хигиенско-епидемиолошките одделенија при меди-
цинските центри, Републичкиот завод за здравстве-
на заштита, општествено-политичките заедници, 
како и другите заинтересирани органи и органи-
зации. 

ХРОНИЧНИТЕ ДБРЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА 
(ЗАБОЛУВАЊА НА ЦИРКУЛАТОРНИОТ СИС-

ТЕМ, МАЛАРИИТЕ НЕОПЛАЗМИ, 
ДИЈАБЕТЕСОТ И ДР.) 

Во структурата на морбидитетот во дејноста по 
општа медицина и консултативно-специјалистичка-
та дејност, заболувањата на циркулаторниот сис-
тем во 19в0 година го заземаат второто место, а 
како причини за смрт во 1980 година со 27,7% се 
на 1-то место. 

|3а решавање на овој приоритетен проблем не-
миновно се наложува потребата од посебна орга-
низациона поставеност на здравствените работни 
организации, отворање на диспанзери за хронични 
и дегенеративни заболувања, а посебно насочува-
ње кон решавање на проблемот на кардиоваску-
лађните заболувања, нивното спроведување, рано-
то откривање и преземање на адекватни мерки. 

Во спроведување на мерките ќе учествуваат: 
медицинските центри, клиниките на Медицинскиот 
факултет, Републичкиот завод за здравствена заш-
тита, општествено-политичките заедници, органите 
и организациите заинтересирани за оваа дејност. 

Карактеристично е за заболувањата од малиг-
ните неоплазми дека во последно време во нашата 
Република се забележува тенденција на покачу-
вање на бројот на заболените и умрените од ма-
лигните неоплазми. За осетниот пораст од малигни 
заболувања, од една страна, придонесува брзиот 
развој на урбанизацијата, индустријата, сообраќа-
јот, надворешната средина, зголемување бројот на 
канцерогените фактори, а од друга страна, продол-
жувањето на должината на просечниот век на жи-
веење на човекот. 

Од показателите во амбулантно-поликлинич-
ките и специјалистичките организации се забеле-
жува наголемување на заболувањата од малигни 
неоплазми. Истото зголемување се забележува и во 
болничко-стационарната дејност. Како причина за 
смрт малигните заболувања учествуваат со 11,7% 
во вкупниот морталитет и го заземаат V место. 

Како мерка за решавање на овој проблем се 
наметнува потребата од донесување на законски 
прописи за задолжително пријавување на заболе-
ните од малигни неоплазми од страна на здрав-
ствените работни организации, со што ќе се овоз-
можи целосен увид на овој проблем преку устро-
ениот регистар за рак при Републичкиот завод за 
здравствена заштита — Скопје. 

Овој проблем наметнува потреба од отворање 
на онколошки диспанзери во поголемите медицин-
ски центри врз регионална основа, усовршување 
на соодветен стручен кадар и опремување со со-
одветна опрема за рано откривање и навремено ле-
кување на ма лигните заболувања, 

Во спроведувањето на мерките ќе земат уче-
ство: Институтот за радиологија и онкологија, кли-
никите при Медицинскиот факултет, сите здрав-
ствени работни организации, Републичкиот завод 
за здравствена заштита, општествено-политичките 
заедници и други органи и организации. 

Следејќи го движењето на дијабетесот во 
структурата на заболувањата и состојбите од го-
дина во година бележат перманентен пораст. Како 
причина за смрт дијабетот учествува со 1,2°/о во 
вкупниот морталитет во 1980 година и го зазема 
XI место. 

Потребно е да се воведе републички регистар 
за болните од шеќерна болест и со законски про-
писи да се обврзат здравствените организации ре-
довно да ги пријавуваат заболувањата, кое ќе при-
донесе за правилно програмирање и планирање во 
здравствените организации, како и увид во состој-
бата по обем и застапеност по поедини возрасни 
групи. 

Во спроведувањето на мерките ќе земат уче-
ство: Републичкиот центар за дијабет кој е во 
состав на Клиниката за ендокринологија и болес-
ти на метаболизмот, здравствените организации во 
Републиката, Републичкиот завод за здравствен а 
заштита, општествено-политичките заедници и 
други органи и организации. 

ПРОФЕСИНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА, ОШТЕТУВА-
ЊА И ПОВРЕДИ 

Анализата на професионалните заболувања, 
оштетувања и повреди на работа укажува на важ-
носта на проблемот и зазема едно од приоритет-
ните места во здравствената заштита на оваа ка-
тегорија население. 

Динамиката на развојот на индустриските ка-
пацитети во голема мера придонесе со своите сло-
жени технички и технолошки процеси и присуство 
на разни материи кои штетно влијаат врз здрав-
јето и доведуваат до повреди и оштетувања, по-
себно таму каде мерките за заштита при работа не 
се спроведуваат во целина. 

За успешно спроведување на здравствената 
заштита на работниците потребно е натамошно сог-
ледување на морбидитетите, трауматогените фак-
тори, како и преземање на рано откривање, спре-
чување, отстранување, лекување и рехабилитација. 

Во спроведувањето на мерките ќе учествуваат 
здравствените станици во работните организации, 
дејностите на медицината на трудот, медицински-
те центри и здравствените домови, Републичкиот 
завод за здравствена заштита и други работни ор-
ганизации заинтересирани за здравствена заштита 
на работниците, како и општествено-политичките 
заедници. 

НЕРВНИ И ДУШЕВНИ ЗАБОЛУВАЊА 

Нервните и душевните заболувања имаат тен-
денција на покачување во апсолутни бројки иако 
во 1980 година го заземаат третото место со 112,5% 
за разлика од 11976 година кога го заземаа второто 
место со 12,3% од вкупниот број на заболувањата. 

Постојаното зголемување на овие заболувања 
кои претставуваат медицинско-социјален и̂  еко-
номски проблем, во наредниот период наложува 
преземање на соодветни мерки со цел за намалу-
вање на бројот на овие заболувања. 

Во спроведување на мерките ќе земат уче-
ство: Нервната клиника при Медицинскиот факул-
тет, специјалните душевни болници, нервните од-
деленија во медицинските центри и здравствени 
домови, како и лекарите во диспанзерите и здрав-
ствените станици. 



тр. 364 — Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 26 април 1982 

ЗДРАВСТВЕНА ПРОСВЕТЕНОСТ И КУЛТУРА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО 

Непосредно влијание врз приоритетните здрав-
ствени проблеми имаат здравствената и општата 
просветеност на населението, лошите навики и 
обичаите кои постојат кај дел од населението. 

Постојаната програмирана здравствено-воспит-
на активност од сите профили на здравствени ра-
ботници и здравствени работни организации, глав-
но ќе придонесе за подигање на здравствената 
просветност и култура кај населението и измена на 
лошите навики и обичаи. 

Активноста на здравствено-воспитната дејност 
треба да биде насочена, пред се, кон изнесените 
приоритетни проблеми во општините и Републи-
ката и да биде реализирана преку соодветни ви-
дови и обем на мерки. 

Во спроведувањето на здравствено-воспитните 
мерки ќе учествуваат: Здравствениот дом — Скоп-
је, Заводот за здравствена заштита на мајки и, 
деца, сите здравствени работни организации, Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита, Црве-
ниот крст, општествено-политичките заедници, 
училиштата и другите организации заинтересира-
ни за оваа дејност. 

КРВОДАРИТЕЛ СТВ О 

Еден од приоритетните проблеми во- здравстве-
ната заштита и во 1981 година е недостигот од крв 
и крвни продукти што е резултат од зголемените 
потреби поради зголемувањето на хируршките ин-
тервенции, повредите на работа и вон работа, со-
обраќајните несреќи и другите медицински интер-
венции. Ваквата состојба наложува да се спрове-
дат следните мерки: 

— донесување програма за потребни количини 
на крв и крвни деривати, како и обезбедување 
доволен број на дарители на крв за околу 3% од 
населението: 

— оспособување и специјализирање на здрав-
ствениот кадар за работа на оваа дејност; 

— доопремување на организационите единици 
за трансфузиологија; 

— постојано следење на развојот на медицин-
ските гранки, посебно хируршките, кои имаат по-
треба од крв во примената на терапијата; 

— програмирана и организирана информатив-
на дејност со цел активирање на населението за 
учество во крводарителството. 

НЕРАМНОМЕРЕН РАЗВОЈ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ДЕЈНОСТ 

Мрежата на здравствените организации и еди-
ници се карактеризира со нерамномерна развие-
ност и нерамномерно обезбедување на здравстве-
ниот кадар, особено на поедини профили. 

Бројот на лекарите од општа практика, иако 
бележи зголемување, се уште е недоволен и не-
рамномерно распореден по одделни општини, а по-
себно тој недостиг се чувствува во неразвиените 
општини и селски населби. 

Здравствената заштита на претшколските де-
ца, како задолжителен вид на здравствена зашти-
та која се врши во претшколските диспанзери, 
иако има извесно зголемување на бројот на орга-
низационите единици, се уште тие не се комплет-
ни со кадар и опрема, а во некои нема ни сове-
тувалиште. 

Здравствената заштита на работниците, иако 
се подобрува, сепак е посебно организирана само 
во 15 општини, од кои голем број организациони 
единици се од Скопје, Битола и Прилеп.у 

Болничко-стационарната дејност се обезбедува 
во болнички одделенија при медицинските центри, 
клиниките и институтите на Медицинскиот факул-
тет, Општата болница — Скопје, специјалистичките 
болници, заводите, природните лекувалишта и вон-

болничките стационари. Се бележи зголемување на 
бројат на организационите единици и бројот на 
болничките кревети, но нивната дистрибуција по 
видови и измена е различна. Зголемувањето на 
бројот на болничките посте ли за рехабилитација 
се цени како позитивно, бидејќи е во сообразност 
со зголемувањето на бројот на заболувањата. 

Распоредот на болнички постели, "гледано по 
општини, е неповолен, што негативно се одразува 
на побрзиот и поскладниот развој на болничката 
дејност и на економичноста на работата. Постои 
нерамномерност на бројот на лекари во однос на 
распореденост по општини, како и во однос меѓу 
лекари-специјалисти и лекари од општа практика. 
Се повеќе расте бројот на учеството на лекарите 
специјалисти што д9ведува до концентрирање на 
лекарите во поголемите градови. 

ЦЕЛИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОСТИГНАТ СО 
ПРОГРАМАТА: 

— намалување на заболувањата и високата 
смртност на доенчињата и малите деца на 48,0%о; 

—̂ подобрување на здравствената заштита на 
мајките, доенчињата и малите деца; 

— подобрување на санитарно-хигиенската и 
епидемиолошката состојба во ОРМ; 

— подобрување на здравствената заштита на 
борците од НОВ и воените инвалиди; 

— откривање, спречување, сузбивање и леку-
вање на туберкулозата, венеричните и другите за-
разни заболувања; 

— намалување на хронично-дегенеративните 
заболувања (кардиоваскуларните, малигните, нерв-
ните и душевните заболувања, дијабетесот и др); 

— регистрирање и намалување на професио-
налните заболувања и оштетувања; 

— унапредување на крводарителството и обез-
бедување доволни количини крв и крвни дери-
вати; 

— зголемување и унапредување на активниот 
метод на лекување; 

— рамномерен регионален развој на здрав-
ството ; 

— рехабилитација на професионалните и други 
заболувања и оштетувања на здравјето; 

— спроведување на методата за активно леку-
вање и нега на болен во домашни услови; 

— засилување на здравствената заштита за 
време на зимскиот и летниот туризам во турис-
тичките места; 

— борба против сообраќајниот трауматизам; 
— кадровско зајакнување на патронажната 

служба и 
— здравствено просветување. 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

За намалување високата смртност на доенчи-
њата и малите деца, како и следењето развито-
кот на здравствената состојба на децата и млади-
ната, да се спроведуваат мерките предвидени со 
Акционата програма за намалување на високата 
смртност на доенчињата и малите деца: 

— да се вршат систематски прегледи на за-
бите и санирање на заболувањата; 

— преглед, лекување и рехабилитација на за-
болените деца,вклучувајќи ги и сите ортопедски 
и други помагала; 

— организирање на советувалишта и диспан-
зери во недоволно развиените подрачја; 

— за подобрување на здравствената заштита 
на бремените жени и мајките да се спроведуваат 
мерките од Акционата програма за намалување на 
високата смртност на доенчињата и малите деца 
И Програмата за задолжителните видови на здрав-
ствената заштита; 

— за подобрување на епидемиолошката состој-
ба и намалувањето на забалувањата на заразните 
болести да се спроведуваат мерките од Акционата 



26 април 1982 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА СРМ Бр. 18 — Стр. 365 

програма за подобрување на санитарно-хигиенска-
та состојба и мерките предвидени со Програмата 
за задолжителните видови на здравствената заш-
тита; 

— за подобрување на здравствената заштита 
на борците од НОВ и воените инвалиди! да се отво-
рат амбуланти и диспанзери согласно просторните, 
кадровските и материјалните можности; 

— спроведување на превентивната работа за 
рано откривање на хроничните заболувања; 

— лекување, контрола и рехабилитација на 
хроничните заболувања; 

'— патронажни посети на болните за поодделни 
хронични заболувања кои се наоѓаат на домашно 
лекување; 

— евиденција и редовно пријавување на бо-
лестите кои подлежат на пријавување; 

— отворање на онколошки диспанзери во по-
големите медицински центри; 

— регистрирање на професионалните заболу-
вања и оштетувања на здравјето на вработените; 

— интензивно проучување на здравствената 
состојба на вработените, условите за работа и за-
штитата на работа; 

— отворање на диспанзери по медицина на 
трудот во поголемите работни организации; 

— проучување на причините за апсентизмот 
и трауматизмот; 

— откривање, лекување и* рехабилитација на 
повредените и заболените од професионални и дру-
ги заболувања; 

— унапредување на крводарителството преку 
спроведување на Програмата за крводарителството; 

— зголемување бројот на медицинските едини-
ци, особено во недоволно развиените подрачја, ин- 4 

тензивирање на амбулантно-поликлиничките и дис-
панзерски метод на работа; 

— со регионализација да се изврши рамноме-
рен развој на здравството, особено на болничко-
стационарните установи; 

— спроведување на методата за лекување и 
нега на болен во домашни услови со обезбеду-
вање на потребен стручен надзор; 

— за намалување на последиците од сообра-
ќајниот трауматизам да се организираат и опрему-
ваат здравствени станици во населените места во 
непосредна близина на поголемите сообраќајни 
патишта кои ќе служат за давање здравствена 
заштита и на повредените во сообраќајните не-
среќи; 

— зголемување или одржување на исто ниво 
на медицинскиот кадар во здравствените работни 
организации за време на зимскиот и летниот ту-
ризам во туристичките места и 

— перманентно да се спроведува здравствено 
воспитување на населението преку програмско-
воспитна работа во разни форми со користење на 
методи и нагледни здравствено-воспитни средства. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

238. 
Врз * основа на член 144 став 3 од Статутот на 

Заедницата на здравството и здравственото осигу-
рување на град Скопје, Собранието на Заедницата 
на здравството и здравственото осигурување на 
град Скопје, на седницата на Соборот на делега-
тите корисници на услугите — работници и Собо-
рот на делегатите на давателите на услугите, одр-
жана на 1 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ 
ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО 
Член 1 

(Посебниот придонес за користење на здрав-
ствена заштита во странство се определува во ви-

сина од 20% од нето личниот доход, односно ос-
новицата утврдена со посебна одлука. 

Посебниот придонес се плаќа во валута во 
која се прима личниот доход. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 3614/3-ц 
1 април 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Миле Хаџи-Василев, е. р. 

239. 
Врз основа на член 200 став 1 точка 5 од 

Статутот на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, Собранието 
на Заедницата, на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје, на седницата на Собо-
рот на делегатите на корисниците на услуги — 
земјоделци и Соборот на делегатите на давателите 
на услуги, одржана на 1 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИ-

ТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Висината на придонесите за здравствено оси-

гурување на земјоделците се утврдува: 
— со стапка од |10°/о — придонес од личен до-

ход од земјоделска дејност и 
— 50 динари придонес по член на домаќин-

ството на осигуреникот. 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе 
се' применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 3514/3-6 
1 април 1982 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Миле Хаџи-Василев, е. р. 

240. 
Врз основа на член 199 став ;1 точка 6 од / 

Статутот на Заедницата на здравството и здрав-
ственото осигурување на град Скопје, Собранието 
на Заедницата на здравството и здравственото оси-
гурување на град Скопје, на седницата на Соборот 
на делегатите на корисниците на услуги — работ-
ници и Соборот на делегатите на давателите на 
услуги, одржана на 1 април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКАТА 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствено оси-

гурување на работниците се утврдува на 6,2 и тоа: 
— ,2,9% за задолжителни видови на здравстве-

на заштита и 
— 3,3% за здравствена заштита што самостој-

но ја утврдува Заедницата. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување во случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува на 
0,4%. 
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Член 3 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на СРМ",а ќе 
се применува од 1 јануари 1982 година. 

Бр. 3514/3-а 
1 април 1982 година 

Скопје 
* Претседател, 

д-р Миле Хаџи-Василев, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — 
КИЧЕВО 

241. 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС 
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ — КИЧЕВО 

Член 1 

Во членот 2 точка 1 од Одлуката за висината 
на придонесот на Заедницата за воспитание и об-
разование, донесена на 211 декември 1981 година 
(објавена во „Службен весник на СРМ", бр. 11/82) 
износот 60/

0 се намалува на 5,80°/о. 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Социјалистич-
ка Република Македонија", а ќе се применува од 
1 април 1982 година. 

Бр. 08-92/1 
29 март 19'82 година 

Кичево 
Претседател, 

Миле Пандилески, е. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ — ТЕТОВО 

242. 
Врз основа на член 22 од Статутот на Општин-

ската заедница за образование — Тетово, Собра-
нието на Заедницата на седницата одржана на 12 
април 1982 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА КО-
РИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА КОИ СЕ ФИНАН-
СИРААТ ОД ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 

ОБРАЗОВАНИЕ — ТЕТОВО 

I 
Се ослободуваат корисниците на средствата што 

се финансираат од Општинската заедница на об-
разование — Тетово од придонесот за основно 
образование. 

I I 

Висината на придонесот од личен доход од ра-
ботен однос се плаќа по стапка од 5% од бруто 
лични доходи. 

I I I 

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се применува од 1 април 1982 
година. 

Бр. 0801-277/1 
12 април 1982 година 

Тетово 
Претседател, 

Идриз Шаќири, е. р. 

О г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ 

Лицето Никола Неделков Трајков од Скопје, 
роден во Скопје во 1920 година, а починат во 1942 
година меѓутоа не е заведен во матичните книги 
на умрените. Со оглед на тоа се поканува секој 
оној кој нешто знае за неговиот живот да се јави 
во рок од 3 месеци по објавувањето на огласот, 
како и лицето Никола Неделков Трајков, доколку 
е жив. Во спротивно ќе се прогласи за умрен и 
ќе се утврди неговата смрт. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I — Скопје, Р. 
бр. 34/82. (37) 

На лицето Стојановски Божидар му е изгубен 
чек бр. 4587483, на износ од 8.000,00 динари од 
партијата бр. 06-915789/62, издаден од Стопанската 
банка — Основна банка — Скопје. Се моли секој 
оној кај кого се наоѓа чекот или нешто знае за 
истиот тоа да го соопшти во овој суд во рок од 
60 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
спротивно чекот ќе се поништи. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I — Скопје, Р. 
бр. 31/82. (38) 

Лицето Зејнулов Реџеп, Скопје — нас. Илин-
ден, има изгубено бариран чек бр. 4587244 од пар-
тијата бр. 06-097157/44, на износ од 8.000 динари, 
издаден на име потрошувачки кредит од Стопан-
ската банка — Основна банка — Скопје. Се пока-
нува секој оној кој нешто знае за загубениот чек 
тоа да го соопшти во Општинскиот суд Скопје I 
— Скопје во рок од 60 дена од објавувањето на 
огласот. Во спротивно чекот ќе се поништи. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Скопје I — Скопје, Р . 

Лицето Цветковски Иван од Скопје, роден на 
10 март 1895 година во село Волковија, Тетовско е 
исчезнато од 1926 година и оттогаш наваму ништо 
не е познато за неговиот живот. Со оглед на тоа 
се повикува Цветковски Иван од Скопје, во колку 
е жив, како и секој друг што знае нешто за него-
виот живот да јави во судот во рок од 3 месеци 
од објавувањето на огласот. По истекот на овој 
рок, доколку никој не се јави, лицето Цветковски 
Иван ќе биде прогласио за умрено и ќе се утврди 
неговата смрт. 

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. 
бр. 24/82. (41) 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор за развод на 
брак по тужбата на тужителот Незми Алиу од се-
ло Студеничани против тужената Фирнез Алиу од 
село Студеничани, а сега со непозната адреса на 
живеење. 

Се повикува тужената Фирнез Алиу да Се ја-
ви во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето 
на овој оглас или во истиот рок да ја достави 
својата сегашна адреса на живеење. 

Во колку тужената не се јави во рок од 30 
дена ќе и биде определен привремен старател кој 
ќе ги застапува нејзините интереси пред судот. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Скопје I I — Скопје, П. 
бр. 4)50/82. (35) 
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Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје 
се води постапка за амортизација на чек, издаден 
од Стопанската банка — Основна банка — Скопје. 
Чекот носи серија бр. 88579, а е издаден на име 
потрошувачки кредит подигнат при горната банка 
по партија бр. 01-18889/80 на 10 октомври 1977 го-
дина, на сума од 2.000 нови динари, на име Јанач-
ков Александар, населба „Чаир" зграда 7/2/1, 
Скопје. 

Бидејќи горенаведениот чек е загубен, се по-
викува секој што нешто знае за истиот тоа да 
го соопшти на судот. Во спротивно чекот ќе биде 
поништен. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд Скопје I I — Скопје, Р . 
бр. 15/80. (40) 

Пред овој суд заведена е тужба за утврдување 
право на сопственост на дел од станбена зграда и 
утврдување право на користење на селскостопан-
ско земјиште од Рамадан Ајриз, село Горно Лиси-
че, против Рамадани Бајруш од село Горно Лиси-
че, а сега на привремена работа во странство — 
Белгија. 

Се поканува Рамадани Бајруш во рок од 30 
дена од објавувањето на огласот да ја достави 
својата точна адреса или да се јави во судот. Во 
колку истиот тоа не го стори во определениот рок 
или не си одреди свој полномошник што ќе го 
застапува во спорот, судот ќе му постави привре-
мен застапник. 

Од Општинскиот суд во Скопје И — Скопје, 
П. бр. 1370/81. (42) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е 
постапката за сопственост по тужбата на тужите-
л и ^ Амети Гајур, Амети Незафер, Амети Имеран, 
сите од Тетово, против тужениот Таири Алија од 
Тетово, сега со непозната адреса. Вредност на спо-
рот 3.000,00 динари. 

Се повикува тужениот Таири Мехмедов Алија 
од Тетово, а сега со непозната адреса да се јави 
во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена 
по објавувањето на огласот или да определи свој 
полномошник. Во спротивно ќе му биде поставен 
привремен старател. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1754/81. 
(36) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово по предлог 
на предлагачот Шабани Сакип од село Г. Речица, 
Тетовско се води постапка за утврдување — дока-
жување смртта на лицето Алија Илми од село Г. 
Речица, Тетовско кој наводно умрел на ден 2И 
јули 1955 година. 

Се повикува лицето Алија Илми од село Г. 
Речица да се јави во Општинскиот суд во Тетово 
во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во 
„Службен весник на СРМ", во колку е жив, или 
пак во судот да се јави секој друг кој лично го 
познава. 

Во случај Илми да не се јави во тој рок пред 
судот, а не се јави ни никој друг кој лично го 
познава, судот по спроведената постапка ќе ја ут-
врди неговата смрт. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, Р, бр. 202/82. 
(43) 

Пред овој суд се води спор за извршување по 
предлогот на доверителите Тефик Сулејмани и 
Фарија Сулејмани, двајцата од село Боговиње, 
против должниците Фетанет Сулејмани и Абдул-
џемил Сулејмани, двајцата од село Боговиње. 

Се повикува должникот Абдулџемил Мифтар 
Сулејмани од село Боговиње, а сега со непозната 
адреса во Франција, да се јави пред Општинскиот 
суд во Тетово или да определи полномошник во 

рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огла-
сот. Во спротивно на истиот ќе му се постави 
привремен старател кој ќе се грижи за неговите 
права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, И. бр. 724/81. 
(!2<6) 

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор 
за утврдување право на сопственост по тужбата 
на тужителите Османи Веќирија и Османи Сефа, 
двајцата од Тетово, против тужениот Рамадани 
Абдул Џевдет од Тетово, а сега со непозната адре-
са во Турција. Вредност на спорот 20.000 динари. 

Се повикува тужениот Рамадани Џевдет од 
Тетово, сега со непозната адреса во Турција, да 
се јави во овој суд или да одреди свој полномош-
ник во рок од 30 дена од денот на објавувањето 
на огласот. Во спротивно на истиот ќе му се пос-
тави привремен старател кој ќе се грижи за него-
вите права и интереси во постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Фи. бр. 459/82. 
(31) 

Пред Општинскиот суд во Тетово по предлог 
на лицето Махмудије Џ. Имери од село Желино, 
се води постапка за докажување смртта на Самије 
Џ. .Фејзулаи, бивша од Тетово, за која се претпо-
ставува дека умрела во месец ноември 1934 година 
во град Тетово. 

Се поканува Самије Џ. Феј зулаи од Тетово, во 
колку е жива, да се јави пред овој суд, во рок 
од 15 дена по објавувањето на огласот во „Служ-
бен весник на С!РМ", или пак да се јави секој 
друг кој ја познавал, или пак знае за нејзиниот 
живот. 

Доколку во определениот рок не се јави име-
нуваната, а во судот не се јави и никој друг што 
истата ја познава, судот по спроведената постапка 
ќе ја утврди нејзината смрт. 

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 124/81 
(33) 

Пред овој суд е заведена парница за развод 
на брак од тужителката Џемиле Арифе од Тетово, 
ул. „Вонвардарска" бр. 2 против тужениот Џеладин 
Арифи од Тетово, ул. „Вонвардарска" бр. 2. 

Тужениот Џеладин Арифи е непознат на таа 
адреса и не се знае неговото живеалиште во Југо-
славија, поради што се поканува да се јави пред 
судот, како и секој кој ја знае неговата адреса 
да ја соопшти на судот. Во спротивно ќе му се пос-
тави привремен старател кои ќе се грижи за не-
говите права и интереси, а согласно член 86 од 
ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 287/82. 
(34) 

Пред О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово се води спор 
за сопственост по тужбата на Беџети Беџет од 
село Пршовце, Тетово, против тужените Беџети 
Абдулазис и Медии Аметов Раиф од е. Пршовце, 
а сега на работа во Западна Германија, со непоз-
ната адреса. 

Се повикува тужениот Медии Раиф да се ја-
ви на Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 
дена по објавувањето на огласот или во истиот 
рок да одреди свој полномошник кој ќе го заста-
пува во постапката. 

Доколку не се јави, ниту одреди полномошник, 
преку Центарот за социјални работи — Тетово ќе 
му биде поставен привремен старател кој ќе го 
застапува до окончувањето на постапката. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 183/82. 
(27) 
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Пред Општинскиот суд во Тетово по предлог 
на предлагачот Сали Адеми од село Џепчиште се 
води постапка за утврдување смртта на лицето 
Саит Хавзи Салии, бивш од село Џепчиште за кој 
се претпоставува дека умрел на 18. VIII. 1942 го-
дина. 

Се повикува лицето Саит Хавзи Салии од село 
Џепчиште, во колку е жив, да се јави во Општин-
скиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објаву-
вањето на огласот во „Службен весник на СРМ" 
или секој друг кој го познава. Во .случај Саит Са-
лии да не се јави во тој рок, а не се јави ни нк&ој 
друг кој лично го познава, судот по поминување на 
рокот и по спроведената постака ќе ја утврди не-
говата смрт. 

Од О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Тетово, Р. бр. 22/82. (30) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУГА 
О П Ш Т И Н С К И О Т суд во Струга врз основа на член 

84 став 2 т. 4 од ЗПП на тужената Душка Кметец-
Ангеловска од Скопје, во постапката за издршка 
по -тужбата на тужителите Весна и Ристе Кметец 
од Струга, за привремен застапник и го постави 
адв. Трајче Климоски од Струга кој ќе ја зас-
тапува тужената се додека таа или нејзниот пол-
номошник не се појави пред судот или додека ор-
ганот за старателство не го извести судот дека 
поставил старател. 

Од Општинскиот суд во Струга, П. бр. 159/80. 
. (28) 

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ 

Загубениот штембил под назив: „Работна ор-
ганизација за промет на големо „Промет" со Ц. 
О. — Скопје 4", се огласува за неважен. (2303) 

Загубениот тркалезен печат и четвртаст штем-
бил под назив: „Феријален сојуз на Скопје — Оп-
штинска конференција „Карпош" — Скопје" се 
огласуваат за неважни. (2495) 

Загубениот тркалезен печат под назив: „Кара-
те клуб „Економист" — Економски факултет — 
Скопје", се огласува за неважен. (1978) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 
Воена книшка, издадена во Светозарево на име 

Методија Антевски, Куманово. <2543) 
Судско решение за одделба од родителите на 

име Имер Локмани, е. Шипковица, Тетово. (2349) 
Воена книшка, издадена од ВП 7986, Бања Лу-

ка, на име Сулејман Сулејмани, е. Сопот, Кумано-
во. (2360) 

Возачка дозвола, издадена од СВР — Кума-
ново на име Димитар Величковски, Куманово. (2363) 

Сообраќајна дозвола, издадена од СВР — Ку-
маново на име Димитар Величевски, Куманово. 

(2364) 
Воена книшка на име Благе Јовановски, Ку-

маново. (2370) 
Воена книшка на име Имер Јусуфи, е. Каме-

њане, Тетово. <2400) 
Воена книшка, издадена од ОНО — Кратово, 

бр. АГ. 49033 на име Јовановски Цветко Никола, е. 
Шлегово, Кратово. <2436) 

Свидетелство на име Настевски Зоран, ул. „Ва-
сил Главинов" бр. 88, Титов Велес. |(2449) 

Воена книшка на име Исмет Н. Рамадани, е. 
Желино, Тетово. (2456) 

Воена книшка бр. 71110 на име Илјаз Локма-
ни, е. Слатино, Тетово. (2506) 

Воена книшка бр. 24524 на име Исен Исени, е. 
Жеровјане, Тетово. (2507) 

Воена книшка на име Муамет Шаќири, е. Ка-
мењане, Тетово. (2536) 

Свидетелство за II клас на име Зоран Марков-
ски, е. Страцин, Кратово. (4459) 

Свидетелство за I клас на име Драган Крстев-
ски, Т. Велес. (4460) 

Свидетелство за I и II година на име Биљана 
Стојкова, Тктов Велес. (4461) 

Свидетелство за завршено средно земјоделско 
училиште во Битола на име Вецко Најдовски, е. 
Голозинци, Т. Велес. (4462) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
УЦСО „Коле Неделковски" — Титов Велес на име 
Гоце Ламовски, Титов Велес. <4463) 

Свидетелство за II клас гимназија на име Крс-
те Ивчевски, е. Еловец, Т. Велес. (4464) 

Свидетелство за завршен II клас, издадено од 
УЦСО „Коле Неделковски" — Титов Велес на име 
Симеон Китанов, е. Виничани, Титов Велес. (4465) 

Свидетелства за I и И година хемиско училиш-
те на име Снежана Ќурчиева, Титов Велес. <4466) 

Работна книшка на име Горан Стојчев, Него-
тино. (4467) 

Свидетелства за I, II и III година и диплома 
на име Сузана Рамадани, Тетово. <4469ј, 

Свидетелство за III година гимназија на име 
Аќиф Гафури, е. Доброште, Тетово. (4470) 

Свидетелства за I, II, III и IV година и дип-
лома, издадени од Гимназијата „К. Пејчиновић" — 
Тетово на име Ризван Рамадани, е. Вешале, Тето-
во. (4471) 

Свидетелства за I, II, III и IV година гимна-
зија на име Сетки Сулејмани, е. Пирок, Тетово. 

04473) 
Свидетелство за И година гимназија на име 

Сејфубаки Фети е. Пирок, Тетово. (14475) 
Свидетелство за II и III година на име Киро 

Б. есаповски, Скопје. <4476) 
Свидетелства за V и VI одделение на име Јад-

ранка Теразиќ, Тетово. (4477) 
Земјоделска здравствена легитимација на име 

Зибер Џемаили, е. Селце, Тетово. (4478) 
Свидетелство за II одделение на име Авдира-

ман Селмани, Тетово. (4479) 
Здравствена легитимација на име Ангелина Та-

ловска, е. Јанчиште, Тетово. (4480) 
Свидетелство на име Дончо Богдановски, е. 

Брвеница, Тетово. <4481) 
Земјоделска здравствена легитимација на име . 

Сафет Челеби, е. Желино, Тетово. <4482) 
(Свидетелство за завршен испит на име Фемија 

Кундевска, Берово. <4483) 
Свидетелства за II, 1Ц и IV година гимна-

зија на име Александар Стефановски, Пехчево. 
(4484) 

Свидетелство за II година ЕМУЦ на име Мир-
јана Стојчевска, Кочани. (^485) 

' Книшка на име Мане Стојанов, е. Оризари, 
Кочани. <4486) 

Свидетелство за VIII одделение на име Анани-
ја Димитров, е. Прибачево, Кочани. (4487) 

Возачка дозвола Б категорија на име Благој-
чо Јорданов, е. Оризари, Кочани. <4488) 

Свидетелство за II година на име Марика Рис-
това, е. Облешево, Кочани. (4489) 

Свидетелство за VIII одделение на име Латин-
ка Дамјанова, Кочани. (4490) 

Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо 
Здравков, е. Прибачево, Кочани. (4491) 

Свидетелство за VIII одделение на име Невен-
ка Тасева, Кочани. <4492) 

Здравствени легитимации на име Вера, Игор и 
Лидија Горански, Виница. (4493) 

Здравствена легитимација на име Ратка Спа-
совска, Виница. (4494) 

Лична карта на име Методи ѓорѓиев, е. Трси-
но, Виница. (495) 

Здравствена легитимација на име Цвета Јо-
вановска, Битола. (4496) 

Свидетелство за IV одделение на име Драган 
Димовски, Прилеп. <4497) 
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Свидетелство за II клас на име Елица Горес-
ка, Прилеп. (4498) 

Свидетелство за IV одделение на име Милан 
Стојановски, е. Тополчани, Прилеп. (499) 

Пасош издаден од ОВР — Скопје на име Сла-
вица М. Станој коска, Скопје. (4500) 

Свидетелства за II, III и IV година, издадени 
од Гимназијата „Кирил Пејчиновић' — Тетово на 
име Флорина Скендеру Тетово. (4501) 

'Свидетелства за II, III и IV година гимназија 
на име Арта Исаку, Тетово. (4502) 

Свидетелство за II година гимназија на име 
Весна Тодоровска, Скопје. (4503) 

Свидетелства за И, III и IV година и свиде-
телство за завршен испит издадени од Гимнази-
јата „Гоце Делчев" — Куманово на име Етем Бра-
ими, Куманово. (4504) 

Свидетелство за II клас на име Елизабета По-
поска, Прилеп. (4505) 

Свидетелство на име Томе Јовановски, Прилеп. 
(4506) 

Диплома издадена од Гимназијата „К. Пејчино-
вић' — Тетово на име Сабаки Фатмире, ул. „141" 
бр. 14, Тетово. (4360) 

Свидетелство за VI одделение на име Низаме-
дин Феј зил ахи, с. Отушиште, Тетово. (4361) 

Здравствена легитимација на име Тахир Ха-
сани, е. Челопек, Тетово. (4362) 

Здравствена легитимација на име Виолета Но-
вакоска, ул. „Штипска" бр. 30, Тетово. (4363) 

Работна книшка на име Фатиме Јашарова, ул. 
„Цетинска" бр. 155, Тетово. (5364) 

Свидетелства за И и III година на име Емира 
Ферати, ул. „Охридска" бр. 12, Тетово. (4365) 

Свидетелство на име Халити Неметали, е. Гло-
ѓи, Тетово. (4366) 

Здравствена легитимација на име Хамдуше 
Саипи, е. Нераште, Тетово. (4367) 

Здравствена легитимација на име Фетула Са-
ити, е. Нераште, Тетово. (4368) 

(Свидетелство за I година, издадено од Гимна-
зијата „К. Пејчиновић' — Тетово на име Хикмет 
Ќамали, 1С. Одри, Тетово. (4369) 

Свидетелство за VIII одделение на име Шабан 
Ракипи, е. Порој, Тетово. " (4370) 

Лична карта на име Зекир Рецепи, ул. „Прес-
лавска" бр. 31, Тетово. (4371) 

Свидетелство за VШ одделение на име Хелал 
Адеми, е. Вешале, Тетово. (4372) 

Свидетелство од IV година, издадено од Гим-
назијата „К. Пејчиновић' — Тетово на име Фат-
мире Шабани, ул. „141" бр. 14, Тетово. (4373) 

Свидетелство на име Нада Илијева, ул. „Стари 
парк" бр. 42, Кочани. (4374) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Душка Тошева, е. Оризари, Титов Велес. (4375) 

Свидетелство за VI одделение на име Тони 
Талески, ул. „К. Јосифовски" бр. 312, Прилеп. 

(4376) 
Свидетелство за I година на име Илија Ата-

насови, ул. „М. Цепенков" бр. 10, Прилеп. (4377) 
(Свидетелство за I година на име Сашо На-

сески, ул. „Црвени Стени" бр. 22, Прилеп. (4378) 
Свидетелство на име Цветан Гулески, е. Сел-

це, Прилеп. ч (4379) 
Книшка на име Сашо Тодоровски, Куманово. 

<4380) 
Здравствена легитимација на име Џемал Бај -

рами, е. Ваксинце, Куманово. (4381) 
Здравствена легитимација на име Лила Стоја-

новска, е. Диманце, Кратово. (4382) 
Здравствена легитимација на име Илинка Ан-

душева, ул. „М. Пијаде" бр. 200, Куманово. (4383) 
Здравствена легитимација на име Хамиде Ази-

ри, ул. „Огњан Прица" бр. 23, Куманово. (4384) 
Свидетелство за II година, издадено од Еко-

номското училиште „М. Пијаде" — Куманово на 
име Мирјана Миличевић ул. „Бр. Филиповић' бр. 
26, Куманово. (4385) 

Здравствена легитимација на име Сашо До-
девски, ул. „Боро Прцан" бр. 29/15, Куманово. 

(4386) 
Здравствена легитимација на име Радица Пет-

рова, ул. „Скопска" бр. ,11, Кратово. (4387) 
Работна книшка на име Стојка Тонева, ул. 

„Планинска" бр. 30, Кратово. (4388) 
Свидетелство на име Веселка Ристовска, ул. 

„М. Тито" бр. 74, Кр. Паланка. (4389) 
Свидетелство за VII одделение на име Слави-
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Диплома на име Абаз Абази, е. Џепчиште, Те-
тово. (4423) 

Свидетелства за IV година на име Милаими 
Красниќи, ул. „112" бр. 21, Тетово. (4424) 
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