
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Среда, 21 јули 1971 
С к о п ј е 

Број 26 Год. XXVII 

Претплатата за 1971 година изне-
сува 100 динари. Овој број чини 
4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16 

172. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕ-
ЊЕ НА ДЕЈНОСТИ СЛИЧНИ НА СТОПАНСКИТЕ 

Се прогласува Законот за вршење на дејнос-
ти слични на стопанските, 

што Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија го донесе на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, 
и на седницата на Стопанскиот собор, одржана 
на 12 јули 1971 година. 

Број 03-2575 
13 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТИ СЛИЧНИ 

НА СТОПАНСКИТЕ 

Член 1 
Дејностите слични на стопанските, чие врше-

ње не е уредено со посебен закон, граѓаните мо-
жат да ги вршат со личен труд и со свои сред-
ства заради стекнување на доход во границите и 
под условите определени со овој закон. 

Член 2 
Како дејности слични на стопанските во сми-

сла на овој закон се сметаат: 
— пренесување на багаж и други слични пред-

мети; 
— рачно и машинско сечење и цепење на 

дрва; 
— мерење со ваги на улици и на други јавни 

места; 
— чистење на подови, излози и прозорци; 
— чистењ,е на чевли; 
— издавање на велосипеди и чамци на по-

слуга; 
— приредување на забавни игри (забавни стре-

лишта, вртешки, прикажување на животни и слич-
но, без игри на среќа); 

— свирење во локали, на панаѓури, свадби и 
во други слични прилики; 

— орање, жнеење и вршење на други земјо-
делски работи со запрежно и моторно влечење; 

— перење и пеглање на облеки; 
— изработка на конфети на капи, од хартија; 
— изработка на вештачко саќе; 
— услужно печење на ракија; 
— одгледување на птици и риби; 
— валање на ткаенини; 
— препишување и умножување; 
— производство на вар; 
— вадење на камен, песок и чакал; 
— рачно бичење на трупци; 
— обложување на шноли, токи и копчиња. 

Општината може, покрај дејностите од прет-
ходниот став, да определи и други дејности што 
ќе се сметаат како слични на стопанските. 

Член 3 
Дејностите слични на стопанските граѓаните 

можат да ги вршат како редовно и главно зани-
мање или како споредно. 

Општината може да пропише одделни деј-
ности од член 2 на овој закон, граѓаните да мо-
жат да ги вршат само како редовно и главно 
занимање. 

Член 4 
Граѓани со личен труд и со свои средства со 

цел за здобивање на доход може да врши една 
или повеќе дејности слични на стопанските. 

Правото за вршење на дејности слични на сто-
панските се здобива со одобрение што го издава 
надлежниот општински орган на управата. 

Одобрение за вршење на една или повеќе деј-
ности слични на стопанските може да добие граѓа-
нин кој има 18 години. Одобрение може да добие 
и лице кое има навртено 16 години ако со тоа 
се согласи еден од родителите односно старателот. 

Одобрението се издава на неопределено вре-
ме, со тоа што неговиот имател е должен најдоц-
на до 31 март во секоја година да го поднесе на 
заверување на органот што го издал. 

Издавањето на одобрение за вршење на деј-
ности слични на стопанските не може да се одбие 
ако лицето ги исполнува условите пропишани со 
овој закон и со прописите донесени врз основа на 
него. 

Член 5 
Одобрението од претходниот член особено ги 

содржи: личното име на граѓанинот на кого му се 
одобрува вршење на дејности слични на стопан-
ските, видот на дејноста што ќе ја врши тој и 
дали таа дејност ќе ја врши како редовно и глав-
но занимање или како споредно. 

Член 6 
Имателот на одобрението може означената деј-

ност во одобрението да ја врши на подрачјето на 
општината чиј орган го издал одобрението. 

По исклучок, имателот на одобрението може 
да ги врши дејностите означени во одобрението 
и надвор од подрачјето на општината чиј орган 
го издал одобрението, ако тие дејности ги врши 
како редовно и главно занимање и ако е вооби-
чаено тие да се вршат од место во место. 

Имателот на одобрението кога ја врши дејнос-
та надвор од подрачјето на општината чиј орган 
му го издал одобрението, е должен времето и ме-
стото на вршењето на таа дејност да ги пријави 
на надлежниот општински орган на управата на 
чие подрачје ќе ја врши дејноста. 

Член 7 
Важноста на одобрението престанува со одја-

вување, со правосилна одлука за забрана на вр-
шење на дејноста и ако имателот на одобрението 
не го поднесе одобрението на заверување во рокот 
од член 4 на овој закон. 

Престанувањето на важноста на одобрението 
го утврдува надлежниот општински орган на уп-
равата што го издал одобрението. 



Стр, 442 - Бр. 26 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 21 јули. 1971 

Член 8 
Општинскиот орган на управата што го издал 

одобрението може да го одземе одобрението ако 
неговиот имател во текот на една календарска 
година биде казнет два или повеќе пати за пре-
кршокот од член 12, став 2 на овој закон. 

Граѓанинот на кого му е одземено одобрението 
не може да добие ново пред истекот на една го-
дина од денот на правосилноста на решението за 
одземање на одобрението. 

Член 9 
Лицата што вршат дејност слични на стопан-

ските како редовно и главно занимање можат да 
употребуваат дополнителен труд на други лица и 
тоа најмногу до пет работника. 

Како дополнителна работа на други лица не 
се смета работата на членовите на потесното се-
мејство (брачен другар, деца, родители, браќа и 
сестри што живеат во едно домаќинство) со има-
телот на одобрението од став 3 на член 4 на овој 
закон, 

Член 10 
Општината може да пропише услови по однос 

на опремата, начинот и местото на вршењето на 
дејностите од член 2 на овој закон. 

Со прописот од претходниот став општината 
може да пропише некои од дејностите од член 2 
на овој закон задолжително да се вршат во де-
ловна просторија. 

Член 11 
Ако некој од дејностите од член 2 на овој за-

кон се врши без одобрение од надлежниот орган 
или се вршат други дејности спротивно на одред-
бите од овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на него, органот на пазарната инспекција ќе 
донесе решение со кое на граѓанинот ќе му се 
забрани да ја врши таа дејност. 

Член 12 
Со парична казна до 1000 динари ќе се казни 

за прекршок граѓанин кој без одобрение врши деј-
ности слични на стопанските (чл. 4). 

Со казната од претходниот став ќе се казни 
и лицето кое: 

— ќе му овозможи на друго лице да го упо-
треби неговото одобрение за вршење на дејноста, 

— ќе употреби дополнителен труд на други 
лица односно ќе запосли поголем број работници 
од бројот определен со член 9 на овој закон; и 

— не ќе се придржува за пропишаните услови 
од член 10 на овој закон. 

Ако граѓанинот, казнет за прекршок од став 
1 и 2 на овој член, во рок од еден месец стори 
ист прекршок, покрај казната може да му се из-
рече и заштитна мерка одземање на предметите 
употребени за извршување на прекршокот. 

Член 13 
Имателите на одобренија или потврди за вр-

шење на дејности слични на стопанските издаде-
ни пред влегувањето во сила на овој закон, се 
должни својата дејност да ја сообразат со одред-
бите на овој закон најдоцна до 31. ХП. 1971 го-
дина. 

На имателите на одобренија и потврди што 
не ќе постапат по претходниот став, им преста-
нува важноста на издадените одобренија однос-
но потврди. 

Член 14 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престануваат да важат точките 111, 151, 153 
и 155 од Наредбата за одредување на стопанските 
дејности што задолжително се вршат во деловна 
просторија („Службен весник на СРМ" број 36/64 
и 35/68) и точка 3 од Наредбата за одредување на 
стопанските дејности што можат да ги вршат за-
наетчиските дуќани („Службен весник на СРМ" 
број 36/64). 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

173. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДОМАШНО РАКОТВОРЕЊЕ 

Се прогласува Законот за домашно . ракотво-
рење, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 ју-
ли 1971 година. 

Број 03-2578 Претседател 
13 јули 1971 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОМАШНО РАКОТВОРЕЊЕ 

Член 1 
Домашното ракотворење е дејност што граѓа-

ните ја вршат во својот дом како споредно зани-
мање сами или со помош на членовите на сво-
ето домаќинство, со цел за здобивање на доход. 

Под домашно ракотворење во смисла на овој 
закон се подразбира изработката, доработката и 
спојувањето на предмети кај кои преовладува рач-
ната работа. 

Општината може да донесе поблиски прописи 
за вршењето на домашно ракотворење. 

Член 2 
За вршење на домашно ракотворење не е по-

требно докажување на стручна подготовка однос-
но стручна оспособеност. 

Член 3 
Лицата што вршат домашно ракотворење не 

можат да користат дополнителен труд на други 
лица. 

Како дополнителен труд во смисла на прет-
ходниот став не се смета работата на членовите 
на домаќинството. 

Под членови на домаќинството, во смисла на 
овој закон, се сметаат лицата што живеат во за-
едничко домаќинство. 

Член 4 
Со парична казна од 500 до 1000 дин. ќе се 

казни за прекршок лице кое за вршење на дејнос-
та на домашно ракотворење користи дополнителен 
труд на други лица. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

174. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за здравството, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 12 јули 1971 година и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 12 јули 1971 година. 

Број 03-2577 Претседател 
13 јули 1971 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗДРАВСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за здравството („Службен весник 

на СРМ" бр. 20/70), во став 1 и 2 на член 55 се 
бришат зборовите: „преку клиничкиот центар, за-
водите и институтите", а во став 2 зборот „уреди" 
се заменува со зборот „определи". 

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

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

175. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДЕЈНОС-
ТА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ЗА УКА-

ЖУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Се прогласува Законот за дејноста на Медицин-
скиот факултет за укажување на здравствена за-
штита, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 12 јули 1971 година. 

Број 03-2576 
13 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДЕЈНОСТА НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ 
ЗА УКАЖУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 1 

Со овој закон се определува дејноста што Ме-
дицинскиот факултет ја врши во врска со укажу-
вањето на здравствена заштита. 

Член 2 
Дејноста што Медицинскиот факултет ја врши 

во врска со укажувањето на здравствена заштита, 
опфаќа: 

1. болничко-стационарна и специјалистичко-по-
ликлиничка дејност за откривање и отстранување 
причините на заболувањата и оштетувањата, леку-
вањ,е и отстранување на последиците од болес-
тите и оштетувањата (рехабилитација); 

2. обезбедување со лекарства и санитетски ма-
теријал; 

3. обезбедување со крв и крвни деривати; и 
4. научно-истражувачка дејност. 

Член 3 
Медицинскиот факултет, остварувајќи единство 

на здравствената, научната и наставната функција, 
здравствената заштита ја организира и спроведува 
на начин определен со Статутот на Факултетот. 

Во спроведувањето на здравствената заштита 
истородни работи не можат да се повторуваат во 
организацијата на работењето на Медицинскиот 
факултет. 

Член 4 
Работниците, средствата, правата и обврските 

на постојните клиники и институти ги презема Ме-
дицинскиот факултет. 

Член 5 
Медицинскиот факултет ќе ја усогласи сво-

јата организација и работа според одредбите на 
овој закон до 31. ХП. 1971 година. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

176. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛ-
ЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 4 МИЛИОНИ 
ДИНАРИ 

Се прогласува Законот за задолжување на Со-
цијалистичка Република Македонија со износ од 
4 милиони динари, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 
јули 1971 година. 

Број 03-2573 
13 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС 
ОД 4 МИЛИОНИ ДИНАРИ 

Член 1 

За финансирање изработката на Студијата за 
интегрална бонификација на сливот на реката Вар-
дар, по спогодба меѓу владата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и владата на 
Кралството Грција, според која СФРЈ учествува 
со износ од 13.881,494 динари во периодот од 1971 
до 1974 година, Социјалистичка Република Маке-
донија се задолжува ка ј Стопанската банка — 
Скопје со износ од 4 милиони динари — како 
учество за 1971 година. 

Член 2 
Кредитот од член 1 на овој закон ќе се отпла-

тува од средствата на буџетот на Социјалистичка 
Република Македонија во рок од 5 години. 

Член 3 
Со средствата од кредитот ќе располага орга-

низацијата што ќе ја определи Извршниот совет. 

Член 4 
Републичкиот секретаријат за земјоделство и 

шумарство врши надзор на користењето на сред-
ствата според овој закон. 

Член 5 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии, со Стопанската банка — Скопје, да ги утврди 
условите за отплатување на кредитот и да склучи 
договор. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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177. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија ,издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕ-
МАЊЕ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ФЕ-
ДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАН-
СТВОТО ШТО СЕ ПРЕНЕСУВААТ НА СОЦИЈА-

ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за преземање на сред-
ствата и обврските на Федерацијата за инвести-
ции во стопанството што се пренесуваат на Соци-
јалистичка Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 
јули 1971 година. 

Број 03-2574 
13 јули 1971 година 

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

З А К О Н 
ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА СРЕДСТВАТА И ОБВРС-
КИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 

СТОПАНСТВОТО ШТО СЕ ПРЕНЕСУВААТ НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Средствата, правата и обврските на Федераци-

јата што се пренесуваат со Законот за пренесува-
ње на средствата и обврските на Федерацијата за 
инвестиции во стопанството на Републичките и ав-
тономните покраини („Службен лист на СФРЈ", бр. 
29/71 година), а се однесуваат на СР Македонија, се 
преземаат во целост. 

Член 2 
Извршниот совет на Собранието на СР Маке-

донија ќе му поднесе на Собранието на СР Маке-
донија до 31 октомври 1971 година Предлог на за-
кон за средствата и обврските што се преземаат 
со овој закон. 

Се овластува Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија до донесувањето на Законот од 
претходниот став да го одредува приоритетот за 
извршување на обврските во зависност од прили-
вот на средствата што ќе се остваруваат во тој 
период. 

Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија може да ја задолжи Социјалистичка Ре-
публика Македонија до износот од 80 милиони 
динари за покривање на недостигот на средствата 
за измирување на преземените обврски. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

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

178. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЛОЖУВАЊЕТО 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за организација и финансирање на зало-
жувањето, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 2 јули 1971 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 
јули 1971 година. 

Број 03-2572 
13 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-

ЗАЦИЈА И ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЖАЛУ-
ВАЊЕТО 

Член 1 

Во Законот за организација и финансирање на 
заложувањето („Службен весник на СРМ" бр. 
35/65, 22/66 и 25/67 год.) во глава IV - „Матери-
јално обезбедување", пред член 19 се додаваат че-
тири нови члена 18а, 186, 18в и 18г кои гласат: 

„Член 18а 
Право на паричен надоместок за време на при-

времена безработност работникот може да оства-
ри ако неговиот приход и приходот на членовите 
од неговото потесно семејство, односно домаќин-
ство, не го надминуваат износот и тоа: 

1. од личен доход од земјоделска дејност од 
103 дин. годишно по член на домаќинството; 

2. од личен доход од работен однос како и 
други приходи од 150 динари месечно по член на 
потесното семејство. 

Ако работникот или членовите на неговото по-
тесно семејство, односно домаќинство, покрај лич-
ниот доход од земјоделска дејност, имаат и прихо-
ди од работен однос, како и други приходи, ра-
ботникот може да оствари право на паричен на-
доместок ако збирот на количниците што ќе се 
добие со делење на износот на приходите од точ-
ка 1 со 10 и износот на приходите од точка 2 со 
15, не надминува 15. 

Како приходи од став 1, точка 2 не се сметаат: 
— социјалната помош; 
— детскиот додаток; 
— паричниот надоместок што членот на семеј-

ството го прима за време на привремената безра-
ботност. 

Член 186 
Висината на приходите се утврдува со уверение 

за семејна и материјална положба, издадена од над-
лежниот општински орган на управата. 

При утврдувањето на личниот доход од точка 
1 на претходниот член се зема приходот на лич-
ниот доход од минатата година, а приходот од 
точка 2 од тековната година. 

Член 18в 
Под потесно семејство, во смисла на овој за-

кон, се подразбираат брачниот другар и децата 
(родени во бракот или вон бракот), посвоени, нај-
дени или донесени или деца без родители земени 
на издржување) до навртените 15 години од жи-
вотот, а ако се на редовно школување до крајот 
на рокот препишан за тоа школување, но најдоц-
на до навртените 25 години од животот, како и 
други лица што работникот ги издржува врз ос-
нова на законска обврска. 

Под домаќинство, во смисла на овој закон се 
подразбира работникот и членовите на неговото 
семејство, како и други лица што со работникот 
и неговото потесно семејство заедно живеат, сто-
панисуваат и ги трошат остварените приходи. 
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Член 18г 
Паричниот надоместок изнесува најмалку 50 

отсто од просекот на месечните аконтации на лич-
ниот доход на работникот во периодот од три ме-
сеци пред престанувањето на работата на работ-
никот, но не помалку од 50 отсто од минималниот 
личен доход". 

Член 2 
Во глава УП — „Преодни и завршни одредби" 

пред член 28 се додаваат два нови члена 27а и 
276 кои гласат: 

„Член 27а 
Одредбите од овој закон ќе се применуваат и 

на работниците што се без работа на денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 276 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престанува да важи Законот за височината 
на приходите кои не влијаат врз правото на па-
ричниот надоместок за време на привремената без-
работност („Службен весник на СРМ" бр. 28/65 го-
дина)." 

Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

179. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНОЈА ЗА 

ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
ЗА 1971 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за распределба на сред-
ствата на Социјалистичка Република Македонија 
за инвестиции во стопанството за 1971 година, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 2 јули 1971 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 
јули 1971 година. 

Број 03-2571 
13 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО 
ЗА 1971 ГОДИНА 

Член 1 
Во Законот за распределба на средствата на 

Социјалистичка Република Македонија за инве-
стиции во стопанството за 1971 година („Службен 
весник на СР Македонија" бр. 32/70) во член 1, 
по точка 15 се додаваат две нови точки кои гла-
сат: 

„16. за учество на Републиката за 
проширување и доопремување 
на аеродромот во Скопје 4 милиони 

динари. 
17. за учество на Републиката во до-

комплетирање на новиот преда-
вател од 1.000 кв. на Радио — 
Скопје 3 милиони 

динари." 
Член 2 

Во член 2, по став 1 се додава нов став 2 кој 
гласи: 

„Средствата од точките 16 и 17 на член 1 од 
овој закон ќе се користат според програмите што 
ќе ги одобри Извршниот совет на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Став 2 станува став 3. 
Член 3 

Во член 3, став 2, по бројот „9" се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „а еднократно за 
намените од точките 16 и 17". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

180. 
Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и до-
полнување на Законот за придонесите и даноците 
на граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 2 јули 1971 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 
јули 1971 година. 

Број 03-2570 Претседател 
13 јули 1971 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 
НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за придонесите и даноците на гра-

ѓаните („Службен весник на СРМ" бр. 2/69, број 
14/69, број 20/70, број 29/70 и број 32/70) во член 
5-6, став 1, по зборот „занаетчиството" запирката 
се заменува со зборот „и", а по зборот „стопан-
ства" се става точка и другите зборови до крајот 
на ставот се бришат. 

Член 2 
По член 5-6 се додава нов член кој гласи: 

„Чл,ен 5-в 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од 

личен доход од работен однос работниците запе-
ел ени во железничкиот сообраќај, освен во пого-
ните за автотранспорт и инвестиции. 

Ослободувањето од став 1 на овој член не се 
однесува на придонесот за образованието". 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1971 година, 
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181. 
Врз основа на член 123 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на ден 
2 јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на ден 12 јули 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1970 

ГОДИНА 

1. Завршната сметка на Средствата на Соци-
јалистичка Република Македонија за инвестиции 
во стопанството за 1970 година изнесува: 

1. Пренесени средства од 
1969 год. 

2. Остварени приходи во 
1970 год. 
а) од камата на пласи-

раните кредити 
б) од камата на осно-

вачкиот влог внесен 
во кредитниот фонд 
на Стопанска банка 

ВКУПНО: 
3. Непосредни расходи 

а) општини кредити 
б) дадени неповратни 

средства 
4. Расположиви средства 

на 31.ХП.1970 година 
Од тоа: 
а) во пласирани кре-

дити 
б) во кредитниот фонд 

на Стопанска банка 
основачки влог 

в) салдо на жиро-смет-
ката 

2.141.569.736 

45.063.730 

5.239.300 50.303.030 

2.191.872.766 

220.541.230 

69.635.604 290.176.834 

1.901.695.932 

1.822,183.755 

79.061.137 

451.040 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Број 03-2569 
13 јули 1971 година 

Скопје 

182. 
Врз основа на член 15 од Законот за заштита од 

градобијност („Службен весник на СРМ" бр. 10/1971), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 2 јули 1971 година, и на седницата на Сто-
панскиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИ-
ОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАШ-

ТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ ЗА 1971 ГОДИНА 

Се дава согласност на финансискиот план на 
Републичкиот фонд за заштита од градобијност за 
1971 година, што го донесе Управниот одбор на 
Републичкиот фонд за заштита од град обиј ност 
на седницата одржана на 10. V. 1971 година. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2568 
13 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

183. 
Врз основа на член 3 од Законот за измену-

вање и дополнување на Законот за организација 
и финансирање на запослувањето („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 22/66), Собранието на СР Маке-
донија, на седницата на Републичкиот собор, одр-
жана на 12 јули 1971 година, и на седницата на 
Стопанскиот собор, одржана на 12 јули 1971 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ЗА-
ЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ЗАПОСЛУВАЊЕТО НА 

ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

Се дава согласност на Одлуката за издвоју-
вање дел од средствата за заеднички работи на 
заложувањето на територијата на Републиката, 
што ја донесе Собранието на Републичката заед-
ница за работите на заложувањето на седницата 
одржана на 10 јуни 1971 година под број 02-811. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2567 
13 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

184. 
Врз основа на член 4 од Законот за финанси-

рањ,е на изградбата и реконструкцијата на патот 
Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево— Охрид 
— Ресен — Битола — југословенско-грчка грани-
ца („Службен весник на СРМ", бр. 9/69), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 
јули 1971 година, и на седницата на Стопанскиот 
собор, одржана на 12 јули 1971 година, во соглас-
ност со Одлуката на Собранието на град Скопје 
бр. 22437 од 6 јули 1971 година и Одлуката на 
Собранието на општината Тетово бр. 06-3103/1 од 
9 јули 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДБАТА И РЕКОН-
СТРУКЦИЈАТА НА ДЕЛНИЦАТА СКОПЈЕ - ТЕ-
ТОВО - ОД ПАТОТ СКОПЈЕ - ТЕТОВО - ГО-
СТИВАР - КИЧЕВО - ОХРИД - РЕСЕН - БИ-
ТОЛА - ЈУГОСЛОВЕНСКО -ГРЧКА ГРАНИЦА 

I. Вкупната вредност на работите за изградба 
и реконструкција на делницата Скопје — Тетово, 
на патот Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево 
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— Охрид — Ресен — Битола — југословенско-
грчка граница, изнесува 156,6 милиони динари. 
Должината на делницата изнесува околу 36 км. 

И. Средствата од претходната точка се обез-
бедуваат од следните извори: 

1. средства на Републиката, во износ од 97,1 
милиони динари; 

2. кредит од Меѓународната банка за обнова 
и развој, во износ од 59,5 милиони динари. 

Ш. Трошоците за проектирање во износ од 4,2 
милиони динари ги обезбедува Републиката. 

Експропријацијата на земјиштето и објектите 
што ќе ги зафати патот ќе ја решаваат во свое 
име и за своја сметка општините Скопје и Тетово, 
секоја на своето подрачје, во висина најмногу до 
12 отсто од вредноста на патот. 

Секое зголемување на трошоците за експро-
пријација над 12 отсто од вредноста на патот го 
обезбедува Републиката. 

IV. Обврските по кредитот од Меѓународната 
банка за обнова и развој и сите обврски што по-
текнуваат од издавале на гаранциите од Стопан-
ската банка — Скопје ќе се плаќаат од средствата 
на Социјалистичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството. 

V. Средствата на Републиката ќе се користат 
пропорционално со користењето на кредитот од 
М.еѓународната банка за обнова и развој. 

VI. Евентуалното пречекорување на вкупната 
вредност на работите за довршување на делница-
та ќе ги обезбеди Републиката од средствата за 
инвестиции во стопанството. 

VII. Социјалистичка Република Македонија ќе 
склучи со Социјалистичка Федративна Република 
Југославија супсидијарен договор во согласност со 
одредбите на Договорот за кредит склучен меѓу 
Социјалистичка Република Македонија и Меѓуна-
родната банка за обнова и развој од јуни 1971 
година. 

Супсидијарниот договор ќе се склучи на износ 
кој е еквивалентен на износот до 3.970.000 долари 
со резерви на модификација на наведениот износ 
според одредбите на Договорот за кредит. 

Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии во името на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да го склучи со Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија супсидијарниот до-
говор. 

VIII. Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на нејзиното објавување во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Маке-
донија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2566 
13 јули 1971 година Претседател 

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

185. 
Врз основа на член 4 од Законот за финанси-

рање на изградбата и реконструкцијата на патот 
Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево — Охрид 
— Ресен — Битола — југословенско-грчка грани-
ца („Службен весник на СРМ", бр. 9/69), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на седницата на Републичкиот собор, одржана на 
12 јули 1971 година, и на седницата на Стопан-
скиот собор, одржана на 12 јули 1971 година, во 
согласност со Одлуката на Собранието на општи-
ната Кичево број 02-3174/1 од 7 април 1971 година 
и Одлуката на Собранието на општината Охрид 
број 01-1338/1 од 24 февруари 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА И РЕ-
КОНСТРУКЦИЈАТА НА ДЕЛНИЦАТА КИЧЕВО 
- СВ. РАЗМО (ОХРИД) ОД ПАТОТ СКОПЈЕ -
ТЕТОВО - ГОСТИВАР - КИЧЕВО - ОХРИД -
РЕСЕН - БИТОЛА - ЈУГОСЛОВЕНСКО-ГРЧКА 

ГРАНИЦА 

I. Вкупната вредност на работите за изградба 
и реконструкција на делницата Кичево — Св. Раз-
мо (Охрид) од патот Скопје — Тетово — Гостивар 
— Кичево — Охрид и Ресен — Битола и југосло-
венско-грчка граница, изнесува 171,4 милиони ди-
нари. Должината на делницата изнесува околу 
54 км. 

П. Средствата од претходната точка се обез-
бедуваат од сл.едните извори: 

1. Средствата на Републиката, во износ од 106,3 
милиони динари. 

2. Кредит од Меѓународната банка за обнова 
и развој, во износ од 65,1 милиони динари. 

Ш. Трошоците за проектирање во износ од 5,3 
милиони динари ги обезбедува Републиката. 

Експропријацијата на земјиштето и објектите 
што ќе ги зафати патот ќе ја решат во свое име 
и за своја см,етка општините Кичево и Охрид, се-
која на своето подрачје, во висина најмногу до 12 
отсто од вредноста на патот. 

Секое зголемување на трошоците за експро-
пријација над 12 отсто од вредноста на патот го 
обезбедува Републиката. 

IV. Обврските по кредит од Меѓународната 
банка за обнова и развој и сите обврски што по-
текнуваат од издавање на гаранциите од Стопан-
ската банка — Скопје ќе се плаќаат од средствата 
на Социјалистичка Република Македонија за ин-
вестиции во стопанството. 

V. Средствата на Републиката ќе се користат 
пропорционално со користењето на кредитот од 
Меѓународната банка за обнова и развој. 

VI. Евентуалното пречекорување на вкупната 
вредност на работите за довршување на делница-
та ќе ги обезбеди Републиката од средствата за 
инвестиции во стопанството. 

VII. Социјалистичка Република Македонија ќе 
склучи со Социјалистичка Федеративна Републи-
ка Југославија супсидијарен договор во согласност 
со одредбите на Договорот за кредит склучен ме-
ѓу Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и Меѓународната банка за обнова и раз-
вој од јуни 1971 година. 

Супсидијарниот договор ќе се склучи на износ 
кој е еквивалентен на износот од 4.340.000 динари 
со резерви на модификација на наведениот износ 
според одредбите на Договорот за кредит. 

Се овластува републичкиот секретар за финан-
сии во името на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да го склучи со Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија супсидијарниот до-
говор. 

VIII. Оваа одлука влегува во сила наредниот 
ден од денот на нејзиното објавување во „Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Маке-
донија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2564 
13 јули 1971 година Претседател 

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

186. 
Врз основа на член 64 од Законот за финан-

сирање на општествено-политичките заедници 
(„Службен весник на СРМ", број 9/65, 41/65 и број 
5/67) и член 1 од Законот за финансирање на из-
градбата и реконструкцијата на патот Скопје — 
Тетово — Гостивар — Кичево — Охрид — Ресен 
— Битола — југословенско-грчка граница („Служ-
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бен весник на СРМ", бр. 9/69), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор, одржана на 12 јули 1971 
година, и на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 12 јули 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 
86,34 МИЛИОНИ ДИНАРИ 

1. Социјалистичка Република Македонија се 
задолжува кај Стопанската банка — Скопје со 
износ од 86534 милиони динари. 

2. Износот од претходната точка ќе се употре-
би за финансирање изградбата и реконструкцијата 
на делниците Скопје — Тетово и Кичево — Св. 
Размо (Охрид) од патот Скопје — Тетово — Град-
ско — Кичево — Охрид — Ресен — Битола — 
југословенско-грчка граница, а ќе се користи про-
порционално со користењето на кредитот од Меѓу-
народната банка за обнова и развој. 

3. Кредитот од точка 1 на оваа одлука ќе се 
отплатува од средствата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија за инвестиции во стопан-
ството. 

4. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии, со Стопанската банка — Скопје, да склу-
чи договор за кредит со рок на враќање од 5 го-
дини, со тоа што првата отплата од 36,05 милиони 
динари да се изврши во 1975 година, а остатокот 
на кредитот во наредните четири години. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2565 Претседател 
13 јули 1971 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с. р. 

187. 
Врз основа на член 8, став 2 од Законот за 

заштита од градобијност („Службен весник на 
СРМ" бр. 10/71), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 12 јули 1971 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 12 
јули 1971 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ФОНД ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ 

I 
Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд 

за заштита од градобијност, што го донесе Управ-
ниот одбор на Републичкиот фонд за заштита од 
градобијност, на седницата одржана на 10. V. 1971 
година. 

И 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2563 
13 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

188. 
Врз основа на точка 1, став 2, дел „Социјал-

но-здравствена заштита и социјално осигурување" 
од Резолуцијата за основите на економската по-
литика за развитокот на СР Македонија во 1971 
година и во согласност со член 274 од Деловникот 
на Собранието на СРМ, Собранието на СРМ, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 
јули 1971 година, и на седницата на Социјално-
здравствениот собор ,одржана на 12 јули 1971 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВА-
ЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА И ЕПИДЕ-

МИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО СРМ ЗА 1971 
ГОДИНА 

Во текот на 1971 година ќе се спроведат мерки 
и дејности насочени кон решавање на најприори-
тетните проблеми во санирањето на санитарно-
хигиенската и епидемиолошката состојба во СР 
Македонија и тоа во следниот обем: 

1. Значително намалување на морбидитетот од 
цревен тифус, паратифус, дизентерија и заразна 
жолтица преку подобрување на хигиенските прили-
ки, со решавање на водоснабдувањето и отстрану-
вањето на отпадните води и материи. 

Во текот на 1971 година ќе се пристапи кон 
обезбедување на доволно количество хигиенски 
чиста вода за пиење во определен број селски на-
селби предвидени со петгодишната програма. Ка-
ко критериуми за приоритет при партиципација-
та на Републиката во изградбата на водоводите 
ќе се земат критериумите предвидени со петго-
дишната програма. 

Собранијата на општините што ќе учествуваат 
во оваа акциона програма треба да изготват свои 
акциони програми, усогласени со Републичката 
програма. 

Во текот на 1971 година се предвидува Репуб-
ликата да учествува во изградбата на бб селски 
водоводи во 30 општини, со околу 135 км. водо-
водни цевки со профил од 10—100 мм. од сало-
нит и политилен, како и со стручна помош и сани-
тарен надзор. Дистрибуцијата на цевките како и 
стручната помош и санитарниот надзор при из-
градбата ќе се врши преку Републичкиот завод за 
здравствена заштита и Републичката санитарна 
инспекција. 

Паралелно со водоснабдувањето како мерка за 
спречување на појавата и ширењето на цревните 
заразни болести ќе се решава и отстранувањето и 
крајната диспозиција на фекалните отпадни ма-
терии. Поради тоа, секое општинско собрание ќе 
треба да донесе одлука за градење и реконструк-
ција на клозетите во населбите без канализација. 
Клозетите ќе се градат според нацртите и упат-
ствата од Републичкиот завод за здравствена за-
штита. 

Собранијата на општините, исто така, ќе тре-
ба во текот на 1971 година да донесат одлуки за 
градење на хигиенски ѓубришта, односно за ре-
конструкција на постојните. 

Учеството на Републиката во изградбата на во-
доводите по селата ќе се условува и со донесу-
вањето на одлуки на општинските собранија во 
врска со изградбата и реконструкцијата на клозе-
тите и ѓубриштата, со цел да се постигне потполн 
хигиенско-епидемиолошки ефект, т. ,е. да се из-
врши санација на средината, отстранувајќи ги из-
ворите и патиштата на заразата. 

За намалување на морбидитетот ќе се презе-
мат и следните мерки: 

— пријавување и ригорозна евиденција на си-
те заболувања; 

— рано и активно изнаоѓање на болните; 
— лабораториска дијагностика; 
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— епидемиолошка анкета; 
— дезинфекција на жариштето; и 
— здравствено просветување. 
За епидемиско заболување задолжително тре-

ба да биде известен, по најбрз пат, Републичкиот 
завод за здравствена заштита — Скопје. 

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

За цревниот тифус и паратифус: 
— задолжителна хоспитализација; 
— имунизација спрема епидемиолошката ин-

дикација; 
— систематско истражување на клицоносител-

ството преку контакти; 
— систематско испитување на клицоносители-

те, на проблемите, како и евиденција и надзор 
над трајните клицоносители. 

За заразната жолтица: 
— задолжителна хоспитализација. 
2. Следење на проблематиката на крајната дис-

позиција на отпадните води од населбите и ин-
дустријата, следење на проблемот на аерозагаду-
вањето во населбите каде што постои опасност од 
индустриско загадување на атмосферата 

Во текот на 1971 година Републичкиот завод 
за здравствена заштита ќе ја следи санитарната 
состојба на реката Вардар како главен реципиент 
на отпадните води од најголем број градови и ин-
дустриски објекти во Републиката. 

На точно определени профили — спротиводно 
и низводно од главните загадувачи (населби и 

индустрии) како и на местата каде што се вле-
ваат главните притоки, ќе се земаат примероци 
за хемиски и бактериолошки анализи по целата 
должина на примерокот, т. е. од изворот на реката 
вардар до границата кај Гевгелија. Ваков систем-
ски примерок од целиот реципиент во текот на 
1971 година ќе се зема трипати во годината — во 
пролет (ВИСОК водостој); лето — есен (низок водо-
стој) и зиме (период од низок кон висок водостој). 

Крајбрежните води на Охридското Езеро што 
се користат за туризам и рекреација ќе се испи-
туваат по однос на бактериолошкото загадување. 
Испитувањата во текот на 1971 година ќе се вр-
шат по стандардни методи пред во текот и по ту-
ристичката сезона и тоа во месностите: Св. Сте-
фан, градот Охрид, одморалиштето „Андон Дуков" 
и кај градот Струга. Такви испитувања ќе се вр-
шат и на Дојранското Езеро. 

За да се утврди влијанието на одредени фак-
тори што имаат значење за промена на санитар-
ната состојба на површинските води, Заводот ќе 
врши испитување на одделни индустриски зага-
дувачи по однос на нивното влијание врз сани-
тарната состојба на реципиентот. Испитувањето на 
секој поединечен загадувач ќе се врши така што 
ќе се одреди просечниот (репрезентативниот) со-
став и количеството на отпадната вода во колек-
торот, како и состојбата на реципиентот и по при-
емот на отпадните води. Во 1971 година Заводот 
ќе изврши такви испитувања на три големи инду-
стриски објекти во Скопскиот басен: „ОХИС", Же-
лезарницата и Кожарата. 

Резултатите од извршените испитувања ќе би-
дат презентирани пред Републичката комисија за 
епидемиологија и хигиена која ќе се грижи за до-
несување и спроведување на потребните мерки. 

По однос на аерозагадувањето од индустриско 
потекло, општинските собранија (во местата каде 
што. постои опасност од индустриско загадување 
на атмосферата во текот на 1971 година треба да 
организираат служба за контрола на чистотата 
на воздухот или на друг начин да обезбедат вр-
шење на. контрола на чистотата на воздухот над 
својата територија. Контролата ќе се врши спо-
ред стандардните методи што се применуваат во 
нашата земја, т. е. регистрирање на таложната 
прашина со седиментатори, а лебдечкиот прав, па-
дот и сулфурдиоксидот — со гасомери. 

Републичкиот завод и хигиенско-епидемиолош-
ките служби ќе вршат контрола на чистотата на 
воздухот во Скопје, Титов Велес и Битола со на-
ведените методи во текот на целата 1971 година. 
Со методата на седиментатори ќе се следи месеч-
ниот просек на исталожената прашина (10 мерни 
м.еста во Скопје, 6 во Битола и 5 во Т. Велес). 
Со методата на гасомери ќе се следи секојдневниот 
просек на чадот и сулфурдиоксидот за секое мер-
но место (3 во Скопје и по 2 во Т. Велес и Би-
тола). 

На крајот на годината ќе се изготви билтен 
за движењето на аерозагадувањето, кој ќе им би-
де презентиран на Републичката комисија за епи-
демиологија и хигиена, како и на општинската 
служба за контрола на чистотата на воздухот со 
цел да се донесат и спроведат потребните мерки. 

3. Отпочнуваше процесот на арадикација на 
дифтеријата, детската парализа и тетанусог кај 
новороденчињата, како и значително намалување 
на морбидитетот од голема кашлица 

Со Акционата програма во текот на 1971 год. 
ќе се продолжи со процесот на искоренување на 
дифтеријата, детската парализа и тетанусот кај 
новороденчињата, како и значително намалување 
на големата кашлица. 

Имунизацијата против заразните заболувања 
ќе се врши според програмата за задолжителна 
имунизација што ја донесе Републичкиот секрета-
ријат за народно здравје и социјална политика. 

Во текот на 1971 година ќе се пристапи кон 
ревизија на картотеките за имунизација како и 
книгите за ,евиденција на лицата што подлежат 
на имунизација со цел да се ревидираат општин-
ските планови за имунизација и да се обезбеди 
опфаќање на испуштените лица што подлежат на 
задолжителна имунизација. 

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

Д е т с к а п а р а л и з а 
При појава на заболување од детска парализа 

или сомневање на неа ќе се преземат следните 
мерки: 

— пријавување на заболувањето до Републич-
киот завод за здравствена заштита по телеграф-
ски пат во рок од 24 часа од поставувањето на 
клиничка дијагноза за заболување или сомневање 
за него; I 

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

— задолжителна вирусолошка и серолошка ди-
јагностика; 

— епидемиолошка анкета; 
— испитување на имунизацијата во општините 

каде што се појавува ова заболување; и 
— вирусолошки прегледи ка ј здравите деца. 
Со Програмата за имунизација се предвидува 

да бидат опфатени околу 38—40.000 деца што ста-
сале за имунизација редовно според календарот 
за имунизација, како и одреден број според епи-
демиолошките индикации во местата каде што иму-
низацијата досега била запоставена или, пак, ова 
заболување се појавило во епидемиска форма. 

Епидемиолошките испитувања ќе ги опфа-
ќаат: 

а) вирусолошките прегледи за поставување на 
дијагноза (изолација на вирус на полно, ЕКХО и 
коксаки) од околу 60—80 болни или сомнителни 
на детска парализа и парни серуми од нив за се-
ролошка дијагноза. За испитување на антителата 
кај вакцинираните ќе бидат опфатени околу 500 
деца во населбите каде што вакво заболување ќе 
се регистрира. Исто така, ќе се зема материјал за 
изолација на вирус на детска парализа кај здра-
вите деца во општините (населбите) каде што ќе 
се регистрираат заболувања при што ќе бидат пре-
гледани околу 60 материјали. 
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б) епидемиолошка анкета на сите болни и сом-
нителни болни, што ќе биде извршена од лекар 
специјалист-епидемиолог. 

Д и ф т е р и ј а 
При појава на заболување од дифтерија или 

сомневање за неа, ќе се преземат следните мерки: 
— пријавување на заболувањето во Републич-

киот завод за здравствена заштита телеграфски 
во рок од 24 часа од поставувањето на клиничка 
дијагноза за заболување или сомневање за него; 

— хоспитализација во одделение за заразни 
болести; 

— задолжителна бактериолошка дијагноза; 
— епидемиолошка анкета; 
— рано и активно откривање на болните; 
— испитување на клицоносителството и осет-

ливоста на дифтеријата (Шикова проба) на сре-
дината во која се појавило заболувањето, односно 
контактите; 

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

Со Програмата за имунизација се предвидува 
да бидат опфатени 38—40.000 деца што стасуваат 
редовно, според календарот за имунизација. Ќе 
бидат опфатени и одреден број според епидемио-
лошките индикации кој според процената би из-
несувал околу 2.000 деца. Во општинските програ-
ми ќе бидат предвидени и лицата што подлежат на 
имунизацијата кои се пропуштени во претходните 
години. 

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

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

б) епидемиолошка анкета на сите болни или 
сомнителни ќе биде извршена од лекар специја-
лист-епидемиолог. Околу 1.000 лица од околината 
на болните, односно колективот каде што се по-
јавило заболувањето ќе бидат тестирани за осет-
ливоста на дифтерија според пробата на ШИК. 

Г о л е м а к а ш л и ц а 
При појава на заболување задолжително ќе се 

врши следното: 
— пријавување на заболувањето во Републи-

чкиот завод за здравствена заштита по телеграф-
ски пат; 

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

да бидат опфатени 38—40.000 деца што стасуваат 
редовно според календарот за имунизација, како 
и пропуштените од претходните години. 

Епидемиолошкото испитување ќе опфаќа: 
а) бактериолошки преглед на материјали за 

околу 400 болни и сомнително болни од голема 
кашлица при појава на епидемија или спорадични 
случаи; 

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

Во текот на 1971 година за реализација на овој 
дел од програмата ќе се извршат и следните деј-
ности: 

— Републичкиот секретаријат за народно здра-
вје и социјална политика ќе донесе програма за 
задолжителна имунизација на населнието во СРМ 
за 1972' година; 

— Републичкиот завод за здравствена заштита 
ќе укажува стручно-методолошка помош при из-
готвувањето на општинските планови за имуни-
зација во 1972 година, и ќе го следи, контролира 
и евалуира извршувањето на програмата за 1971 
година; 

— Републичкиот санитарен инспекторат и Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита ќе вр-
шат надзор над спроведувањето на мерките; 

— Републичкиот завод за здравствена зашти-
та ќе учествува директно, а во соработка со те-
риторијалните здравствени установи во посебните 
епидемиолошки испитувања предвидени со Про-
грамата ; 

— Територијалните здравствени установи за-
должени за спроведувањето на задолжителната 
имунизација ќе донесат планови за 1972 година 
и нив ќе ги достават до Републичкиот завод за 
здравствена заштита. За да се има што поточен 
увид во лицата што подлежат на задолжителна 
имунизација, овие установи ќе извршат контрола 
и по потреба дополнување на евиденцијата за ли-
цата што подлежат на имунизација, ќе ја спрове-
дат имзгнизацијата и ќе доставуваат месечни из-
вештаи за извршувањето до Републичкиот завод 
за здравствена заштита; 

— општинските санитарни инспекции ќе вр-
шат надзор над спроведувањето на задолжител-
ната имунизација. 

4. Унапредуваше на хигиенско-епидемиолошка-
та дејност и санитарно" инспекциските служби 

Хиги,енско-епидемиолошка служба: 
Во текот на годината во сите општински хи-

гиенско-епидемиолошки служби ќе се обезбеди ми-
нимум еден лекар, како и соодветен број на сред-
но медицински и' друг кадар, со тоа што ќе се 
обезбеди едукација на овој кадар за отпочнување 
со работата според акционата програма. Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита и Комиси-
јата за хигиена и епидемиологија ќе укажуваат 
директна помош, а особено во општините каде 
што нема специјализиран кадар. 

Санитарно-инспекциска служба: 
Доследното применување на Републичкиот за-

кон за санитарна инспекција ќе овозможи обез-
бедување на општинските санитарни инспекции со 
потребниот кадар за вршење на оваа дејност. Овој 
кадар, како и кадарот во хигиенско-епидемиолош-
ка служба ќе се оспособува — ,едуцира во поче-
токот, преку семинари што ќе имаат како главна 
цел вклучување на кадарот во реализацијата на 
акционата програма. 

Усовршување на кадрите: 

За отпочнување на акционата програма када-
рот од хигиенско-епидемиолошките и санитарно-
инспекциските служби ќе биде опфатен со посеб-
но подготвена настава (едномесечни семинари). Во 
текот на 1971 година ќе се одржат 2 едномесечни 
семинари што ќе ги организира Републичкиот за-
вод за здравствена заштита во соработка со ХР 
одредот при Воената болница и Медицинскиот фа-
култет. 

Во акционите програми на општините потребно 
е да се предвидат материјални средства за еду-
кација на кадарот во гореспоменатите служби. 

5. Комисија за епидемиолошка и хигиена 
1. Во текот на 1971 година Комисијата ќе ука-

жува стручна помош при изготвувањето на опш-
тинските акциони програми. 

2. Ќе изготви методологија за спроведување на 
мерките и извршување на задачите предвидени со 
оваа програма. 

3. Ќе изготви програма за семинарот за струч-
но усовршување на кадарот кој ќе учествува во 
реализацијата на оваа програма. 

4. Ќе врши стручен надзор над работата на 
хигиенско-епидемиолошката и санитарно-инспек-
циската служба. 
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6. Обезбедување на финансиски средства 
За исполнување на задачите од програмата 

преку Републичкиот буџет, Републичкиот фонд за 
води, Републичкиот фонд за здравствено реосигу-
рување, ќе бидат обезбедени вкупно 3.57^.000 дин. 
и тоа: 
1. Партиципација на Републиката во изградба на 

водоводи по села 
Републички фонд за води 1.000.000 
Републички буџет 
Акциона програма 1.000.000 

2. Стручно изведување на програмата за реша-
вање на водоснабдувањето на селата (испи-
тување на изворот, количината на водата, 
стручна ревизија на проектите и целосна до-
кументација по селата, стручен надзор во тек 
на градбата и др.) 

Републички буџет 
Акциона програма 261.000 

3. Стручна помош во одредувањето на локација-
та за отстранување на течните и цврстите от-
падни материи со изготвување на проекти 

Републички буџет 
Акциона програма 100.000 

4. Испитување влијанието на одделни индустри-
ски објекти врз санитарната состојба на реци-
пиентите во четирите сезони 

Републички буџет 
(трошоци за превентивна здрав. 
заштита) 82.000 

5. Испитување на санитарната состојба (хемиска 
и бактериолошка анализа) на р. Вардар, Ох-
ридското и Дојранското Езеро во текот на го-
дината 

Републички буџет 
Акциона програма 1.000.000 

6. Испитување аерозагадувањето на три града во 
СРМ (Скопје, Битола и Т. Велес) 

Републички буџет 
(трош. за превент. здр. 
заштита) 82.000 

7. Партиципација на Републиката во изградба на 
водоводи по села 

Републички буџет 
Акциона програма 136.000 

8. Епидемиолошки дејности и испитувања пред-
видени со програмата 

Републички фонд 
за здравствено реосигурување 

— дифтерија 115.000 
— детска парализа . . . . . . . 250 ООО 
— голема кашлица 40.000 
— цревни зарази 100.000 

9. Едномесечен курс за лекари од општа меди-
цина во ХЕ служби и сан. инспекции (3 курса) 

Републички фонд 
за здрав, реосигурување 90.000 

10. Дејност на Републичката комисија за хиги-
ена и. епидемиологија 

Републички фонд 
за здрав, реосигурување 50.000 

11. Изготвување на здравствен пропаганден ма-
теријал за спроведување на акционата про-
грама 

Републички фонд 
за здрав, реосигурување 36.000 
СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
Број 03-2580 

13 јули 1971 година Претседател 
Скопје на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с. р. 

189. 
Врз основа на точка 1 став 3 дел „Социјално-

здравствена заштита и социјално осигурување" од 
Резолуцијата за основите на економската полити-
ка за развитокот на СР Македонија во 1971 го-
дина, а во согласност со член 274 од Деловникот 
на Собранието на СРМ, Собранието на СРМ,, на 
седницата на Републичкиот собор, одржана на 12 
јули 1971 година, и на седницата на Социјално-
здравствениот собор, одржана на 12 јули 1971 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА АКЦИОНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ 
НА ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕНЧИЊАТА 

ВО СРМ ВО 1971 ГОДИНА 

I. 
Во согласност со подигањето на нивото на 

здравствената заштита (преку планскиот развиток 
на мрежата на здравствените работни организа-
ции и зголемувањето бројот на стручните кадри) 
во 1971 година треба да дојде до постапно опаѓа-
ње на смртноста на доенчињата, пораст на про-
центот на родените со стручна помош и намалува-
ње на морбидитетот особено од акутните заразни 
заболувања. 

И. 

Здравствената заштита на жените, децата и 
младината ќе се изведува преку следните актив-
ности — мерки: 

1. Мерки за унапредување на здравјето. 
Здравствено просветување во врска со хиги-

ената на бременоста, породот, леунството, одгле-
дувањето на децата, исхраната, хигиенските усло-
ви во станот и др. 

2. Мерки за специфична заштита. 
Специфичната здравствена заштита ќе се спро-

ведува преку: мерки за заштита на бременоста, 
обезбедување на раѓањето со стручна помош, по-
мош на мајката и новороденото по породувањето, 
мерки за планирање на семејството, советувања, 
патронажни посети, примена на специфична иму-
низација против заразни болести — имунизации, 
задолжителни со законот, профилакса на а р м и и -
те, потхранетоста, рахитот и др. 

3. Рана дијагноза. 
Во заштитата на жените рана детекција на 

малигните меоплазми, а во заштитата на децата 
рана детекција на вродено исчашува на кол-
кот, рано откривање на нарушувања на видот, 
слухот и другите конгенитални малофрмации. 

4. Лекување. 
Навременото лекување на сите состојби ќе ги 

спречи понатамошните компликации на заболу-
вања ка ј жените и ка ј децата што ќе придонесе 
за намалување на смртноста на доенчињата. 

Мерките за здравствена заштита на жените, 
децата и младината ќе бидат детално разработени 
и квантифицирани во програмите за здравствена 
заштита на населението и во плановите за ра-
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бота на екипите што ќе ги извршуваат општин-
ските програми, според методологијата изработена 
од Заводот за здравствена заштита на мајки и 
деца — Скопје. 

III. 
За обезбедување услови за побрзо опфаќање 

на мајките и децата со активна здравствена заш-
тита во 1971 година ќе се обезбеди следното: 

1. Проширување на мрежата на медицинските 
единици и зголемување бројот на здравствените 
работници. 

Во 1971 година бројот на медицинските еди-
ници во село ќе биде зголемен од 105 на 118, на 
лекарите од 124 на 154, на медицинските сестри 
од 168 на 179 и на акушерките од 151 на 178 лица, 
со што треба да се обезбедат: 
еден лекар и една медицинска сестра на 4.000 жи-
тели, како и една акушерка на 70 породувања. 

Постојни и потребни медицински единици и здрав-
ствени работници во селското подрачје на СРМ 
по општини во 1971 год, 

Ре
д.

 б
ро

ј 

I. група 
1. Дебар 2 2 2 2 2 2 3 3 
2. Гостивар 9 9 9 9 13 13 13 13 
3. Тетово И 11 12 12 18 12 7 11 
4. Струга 8 8 9 9 9 10 6 8 
5. Кичево 3 3 3 4 3 4 4 4 
6. Куманово 8 8 6 8 6 8 7 8 
7. Прилеп 6 7 6 7 3 7 12 13 
8. Крушево — 1 3 4 — 2 5 5 
9. Мак. Брод 3 3 4 4 5 5 5 5 

10. Охрид 4 5 4 5 1 5 2 5 

II. група 

11. Скопје 16 16 21 21 21 2,1 16 17 
12. Виница 2 2 5 5 5 5 5 5 
13. Кочани 2 3 2 3 5 3 2 3 
14. Т. Велес 4 5 4 5 4 5 4 5 
15. Ресен 1 1 1 1 3 3 2 2 
16. Берово — 1 — 1 9 9 2 3 
17. Делчево 1 1 2 3 7 7 3 3 
18. Св. Николе 2 2 2 3 3 3 1 2 
19. Кр. Паланка 1 2 1 3 3 3 2 3 
20. Радовиш — 1 — 1 1 1 2 3 

Ш. група 

21. Битола 8 10 8 10 13 13 7 10 
22. Кавадарци 2 3 2 3 2 3 4 4 
23. Неготино 1 — 1 1 — 1 4 4 
24. Штип — 1 — 1 — 1 8 8 
25. Струмица — 4 5 7 15 15 14 15 
26. Кратово — 1 3 - 3 2 3 3 4 
27. Валандово 1 1 2 2 5 5 1 2 
28. Демир Хисар 3 3 3 3 3 3 2 3 
29. Гевгелија 3 3 3 3 6 6 — 2 
30. Пробиштип 1 1 1 1 1 1 5 5 

2. Спроведување активен метод на работа. 

Медицинскиот кадар ќе применува активен — 
диспанзерски метод на работа со прецизно утврден 
вид и обем на мерки во плановите за работа. 

3. Обезбедување на специјализирани кадри за 
здравствена заштита на мајки и деца во општи-
ната. 

Во седиштето на секоја општина треба да има 
најмалку по еден педијатар и гинеколог, кој ќе ра-
ботат во диспанзерите за деца или во диспанзерите 
за жени. Нивната улога во реализацијата на про-
грамите на општината е повеќе организаторска и 
раководна. 

4. Улога на Заводот за здравствена заштита на 
мајки и деца — Скопје 

Заводот за здравствена заштита на мајки и де-
ца — Скопје ќе укажува директна стручна помош 
на сите здравствени единици во организирањето, 
планирањето и следењето на работата за унапре-
дување на здравствената заштита на мајките и 
децата. 

5. Улога на Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика 

Републичкиот секретаријат за народно здравје 
и социјална политика ќе го координира учеството 
на сите фактори кои можат да придонесат во из-
вршувањето на акционите програми, а за таа цел 
ќе формира и посебна комисија, која ќе го следи 
извршувањето на програмата и ќе изготви предлог 
за висината на партиципацијата на Републиката 
во финансирањето на акционите програми. 

6. Подобрување на исхраната. 
Исхраната како битен фактор за здравјето на 

децата, трудниците и доилките ќе се подобрува со 
воведување на дополнителни оброци. Особено со 
ваков вид на дополнителна исхрана треба да би-
дат опфатени доенчињата и тоа од 6 месеци до 1 
година, малите деца од 1—4 години, трудниците и 
леунките. 

7. Усовршување на кадри. 
Медицинските работници што ќе работат врз 

спроведувањето на акционите програми ќе бидат 
инструктуирани од специјализирани кадри од За-
водот за здравствена заштита на мајки и деца — 
Скопје. Покрај тоа, социјалистичките кадри од 
службата за мајки и деца во општината редовно 
ќе го контролираат и сл.едат извршувањето на пла-
новите за работа на медицинските единици на под-
рачјето на општината, обезбедувајќи ги истовреме-
но, во заедница со раководителот на здравствената 
служба во општината, нужните предуслови за нор-
мална работа на екипите. 

Курсевите и семинарит;е за усовршување на 
здравствените работници по одделни проблеми од 
областа на здравствената заштита на мајките и де-
цата, ќе бидат организирани од страна на Заводот 
за здравствена заштита на мајки и деца — Скопје, 
а во соработка со Клиниката за детски болести, 
гинеколошко-акушерската клиника и службите за 
заштита на мајки и деца од внатрешноста на Репуб-
ликата. 

Усовршувањето на лекарите од општа практи-
ка во врска со планирањето на семејството и кон-
трацепцијата ќе го спроведува Гинеколошко-аку-
шерската клиника, која истовремено и ќе ја сле-
ди, проучува, евалуира и унапредува целокупната 
активност во овој домен. 

8. Улогата на другите фактори во реализаци-
јата на Акционата програма 

Реализацијата на Акционата програма за на-
малување на високата смртност на доенчињата 
подразбира активно вклучување на сите општес-
твени и политички фактори и тоа, како на ниво 
на Републиката, така и на ниво на општината. 
Во реализацијата треба да бидат вклучени во прв 
ред оние фактори од кои зависи обезбедувањето 
на финансиски средства за реализација на опш-
тинските акциони програми — собранијата на оп-
штините, собранијата на заедниците за здравстве-
но осигурување на работниците и земјоделците, ко-

Општина Зд. един. 
има треба 

Лекари 
има треба 

Мед. сес. 
има треба 

Акуш. 
има треба 
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муналните заводи за социјално осигурување, ра-
ботните организации и др. 

Службата за здравствена заштита на мајки и 
деца особено тесно треба да соработува со Црве-
ниот крст, Советот за грижи и воспитување на 
децата, Конференцијата за општествена активност 
на жените, Конференцијата на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Македонија и др. 

IV. 
1. Во согласност со оваа Програма, собранијата 

на општините треба да изготват и усвојат свои 
конкретни програми во кои како минимум треба 
да бидат застапени планираните подобрувања 
(зголемувања) на медицинските кадри на селско-
то подрачје, а во некои општини и во самите 
градови. 

2. Во програмите на општините треба да бидат 
прецизно определени изворите за финансирање. 
Програмата треба да добие соодветен третман во 
договорните односи меѓу здравствените работни ор-
ганизации и заедниците за здравствено осигуру-
вање на работниците и земјоделците, при што 
средствата од овие извори треба да бидат првен-
ствено насочени кон извршување на планираните 
потреби зацртани за селското подрачје на опш-
тината. 

Како критериуми за партиципација на заедни-
цата во извршувањето на акционите програми ќе 
послужат: 

— Општествениот производ по глава; 
— Степенот на развиеноста на здравствената 

служба; 
— Постигнатото ниво на здравствената состој-

ба и заштитата ценето преку смртноста на доен-
чињата, процентот на лекуваните доенчиња пред 
смрт, процентот на породените со стручна по-
мош и 

— други елементи. 
3. Екипата составена од лекар, медицинска се-

стра и акушерка ќе обезбедува здравствена заш-
тита во амбулантно-поликлинички установи на це-
лото население на подрачјето, вклучувајќи ги и 
возрасните. 

4. Здравствената заштита на населението ќе 
се укажува по единствена методологија, т. е. ќе 
се применува активниот метод на здравствена за-
штита. 

5. Неопходно е да се создадат просторни ус-
лови за работа и живеење на медицинскиот пер-
сонал во медицинските единици ,т. е. во склопот 
на објектот, освен простории за работа, да има и 
простории за живеење на здравствените работ-
ници. 

6. Сите медицински единици треба да бидат 
опремени со неопходна медицинска опрема и мо-
торно возило, според карактеристиките на те-
ренот. 

7. Секоја медицинска единица и поголемо се-
ло во нејзиниот реон треба да има телефон. 

V. 
Програмата ќе се финансира од фондовите за 

здравствено осигурување и од општините. Репуб-
ликата со свои средства ќе партиципира во фи-
нансирањето на програмата според критериумите 
од точка 2, IV дел. Висината на партиципацијата 
на Републиката ќе ја одредува Комисијата за сле-
дење на спроведувањето на Акционата програма 
за намалување на високата смртност на доенчи-
њата, што ќе ја формира Републичкиот секрета-
ријат за народно здравје и социјална политика, 
која ќе работи при Заводот за здравствена заш-
тита на мајки и деца — Скопје. 

За партиципацијата на Републиката ќе бидат 
потрошени 4.900.000 динари од буџетот на Репуб-
ликата и од Фондот за реосигурување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 03-2579 
13 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

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

190. 
Просветно-културниот собор на Собранието на 

Социјалистичка Република Мак,едонија на седни-
цата, одржана на 29 март 1971 година го претре-
се материјалот Аматерските дејности во СР Маке-
донија и на седницата одржана на 12 јули 1971 
година, согласно член 275 од Деловникот на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА НАТАМОШНИОТ РАЗВОЈ 

НА АМАТЕРИЗМОТ 

Просветно-културниот собор на Собранието на 
СРМ ја прифати „Акционата програма за амате-
ризмот денес" што ја изготви Културно-просвет-
ната заедница на Македонија, како синтеза на 
договорот на културно-општествената сфера на Ре-
публиката за натамошна акција во развивањето 
на современото аматерско движење. 

Сметајќи дека со општиот развој на општес-
твото, со развојот на уметноста, науката, техноло-
гијата и техниката аматеризмот станува се позна-
чајна компонента во животот на човекот, Собо-
рот ги истакнува посебно следниве согледувања 
за местото и значењето на аматеризмот, на сло-
бодните активности во самоуправното општество: 

— во слободните активности најчисто, најсо-
гледливо се рефлектира прашањето на човековата 
слобода воопшто; 

— аматеризмот сфатен во својата широчина 
со јавува како еден од никулците на ослободениот 
труд и на иднината на човекот, кој ќе може и 
ќе сака, низ аматеризмот да ја изрази својата 
комплетна личност, својот творечки потенцијал, 
својата најголема слобода на определување; 

— занимавајќи се со слободните — љубител -
ските активности, човекот наполно слободно соз-
дава. ТОЈ е и труд и творештво без принуда, над-
вор од потребата за обезбедување егзистенција. 
Тоа е креација непредизвикана од нужност, туку 
за неа човекот се определува наполно неприну-
дено; 

— сфатен во својата широчина аматеризмот го 
претставува секој творечки однос на човекот, без 
оглед па областа во која се манифестира, почну-
вајќи од науката и техниката, пронаоѓањето и 
уметничките активности, па до физичката кул-
тура и колекционерството; 

— во досегашниот период аматеризмот прена-
с и л е н е третиран пред се како однос кон народ-
ната култура, а не како однос кон сите суштини 
и како културно-интелектуален активитет. 

Слободните активности неминовно ќе добијат 
нов поттик СО зголемувањето на слободното време 
на работниот човек, што е актуелен процес кај 
нас. 

За да се обезбедат изложените функции на 
аматеризмот во склад со современите потреби на 
нашето самоуправно општество Соборот ги доне-
сува следниве 
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З А К Л У Ч О Ц И 
Аматеризмот ка ј нас, како осознаена потреба 

не треба да претставува прашање со кое ќе се 
занимава само културната сфера, туку неговиот 
развој е задача на целото општество. 

Сите општествени организации, секоја опште-
ствена институција и работна организација во сфе-
рата на општествениот труд, секоја општествена 
средина, треба да се грижи за креацијата и ре-
продукцијата, за слободното остварување и реа-
лизацијата на личноста, преку она што претста-
вува индивидуално поттикнување, со создавање 
институции, во кои ќе се остваруваат услови чо-
векот да се експонира низ организирани форми, 
во групи или индивидуално. 

За образовната сфера аматеризмот треба да се 
сфати како неминовна потреба, правично да се 
искултивира, да биде таков што ќе го провоцира 
активното во личноста, и да стане навик, потре-
ба, израз на духовниот потенцијал, бидејќи чове-
кот е мултилатерална личност. Училиштето прво 
им ги открива на младите уметностите и другите 
наклоности што им лежат. Затоа слободните ак-
тивности кои имаат соодветно место во настав-
ните планови и програми треба да бидат програ-
мирање во своите основни содржини. 

Помеѓу патиштата кои ќе го стимулираат и 
општествено валоризираат аматеризмот, одделно се 
укажува на позитивниот одраз на аматерските смо-
три, фестивали и слични манифестации чија содр-
жина треба постојано да се збогатува и продлабо-
чува. 

Неопходно е, исто така, да се продлабочи и во 
некои случаи и измени, односот на работните ор-
ганизации од сите области како и на професионал-
ните организации на културните и другите работ-
ници, кон аматерските дејности, затоа што аматериз-
мот дава свој голем придонес за развојот на на-
шето општество и е неделив од него. 

За да може аматеризмот да одговори на со-
времените барања потребно е на посолидни и трај-
ни основи да се постави неговото финансирање, 
а одделно да се обезбеди простор за неговото не-
пречено функционирање. Во таа смисла треба да 
се поддржат настојувањата за обезбедување рам-
ноправен третман на аматеризмот во финансира-
њето на културните дејности, во практиката на 
идните заедници на културата, во заедниците за 
образование, во домовите на културата, во плано-
вите за перспективен развој на општествено-по-
литичките заедници и работни организации, во 
дејностите на научните и културните институции, 
во издавачката дејност, во средствата за масов-
ната комуникација и во практиката на општес-
твено-политичките организации. 

Просветно-културниот собор, покрај ова, ука-
жува и на потребата да се поттикне издавачката 
дејност која ќе ги третира слободните активности 
со издавање на публикации и гласила на аматери-
те на Македонија. 

Соборот укажува и на неопходноста од уста-
новување трајни и верифицирани образовни фор-
ми преку кои ќе се специјализираат кадри за во-
дење на аматерските дејности. 

Број 03-6202 
14 јули 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Просветно-културниот собор, 
Драги Тозија, с. р. 

191. 
Врз основа на член 14 од Законот за организа-

ција и финансирање на заболувањето („Службен 
весник на СРМ" бр. 35/65, 22/66 и 25/67 год,), Со-
бранието на Републичката заедница за работите 
на запослувањето, на седницата одржана на 10.6. 
1971 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА 
ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ЗАБОЛУВАЊЕТО 

НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКАТА 

Член 1 

Од средствата остварени од придонесот за за-
ложување по стапка од 0,75% на подрачјата на 
општинските заедници за работите на заложува-
њето се издвојува 32% за заеднички работи на 
заложувањето на територијата на Републиката. 

Член 2 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлу-
ка престанува да важи Одлуката бр. 06-307 од 
15.5.1968 година. 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 
Бр. 02-811 
18 јуни 1971 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на Републичката 
заедница, 

Милорад Антевски, с. р. 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ 

Пред Окружниот суд во Скопје, се води по-
стапка по правната работа на тужителите Јакија 
Сами, Сулејман Нуриман, Јахија Ѓемаил и Јахија 
Даут, сите од Скопје, ул. „131" бр. 13, против ту-
жениот Умер Мефаил Худај, од Скопје, сега во 
Турција со непозната адреса, за сопственост на 
недвижен имот, вредност 32.000,00 динари. 

Се задолжува тужениот Умер Мефаил Худај, 
во рок од 30 дена од денот на објавувањето на 
огласот, да се јави во судот или да ја достави 
својата точна адреса. Во противно ќе му биде од-
реден старател за привремено застапување во спо-
рот. 

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 515 од 8. 
VI. 1971 година. 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Нуриоска Лутвија од Црнилиште, Прилепско, 
поднесе тужба во овој суд за развод на брак про-
тив Нуриоски Јакуп, од село Дебреште, со непоз-
нато место на живеење. Бидејќи тужениот е со 
непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена 
од објавувањето на овој оглас во „Службен весник 
на СРМ", да се јави во овој суд или да одреди 
свој застапник. Во противен случај на тужениот 
ќе му биде одреден застапник по службена долж-
ност. 

Од Окружниот суд во Битола П. бр. 369/71. (52) 



21 јули 1971 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 26 - Стр. 455 

КОНКУРСИ 
Советот на факултетот на Природно-матема-

тичкиот факултет—Скопје, врз основа на членот 
138, од Законот за високото школство на СРМ, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за по еден наставник во звањето редовен про-
фесор, вонреден професор, виш предавач, доцент 
или предавач, за предметите: 

— хемија за биолози 
— аналитичка хемија 
— инструментална аналитичка хемија 
— одбрани поплавија од неорганска хемија 
— радиохемија 
— геологија со петрографија 
Пријавите со останатите документи и научни 

и стручни трудови се доставуваат до Природно-
математички факултет—Скопје, во рок од 30 дена 
од денот на објавувањето на конкурсот, односно до 
пополнувањето на местата. 

КОНКУСНАТА КОМИСИЈА 
ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР ГОСТИВАР 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 
1. Началник на хигиенско-епидемиолошката 

служба. 
Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-

курс треба да ги исполнуваат условите по члено-
вите 19 и 20 од Основниот закон за работни од-
носи,. 

УСЛОВИ: 
Кандидатите што ќе учествуваат на овој кон-

курс, за работното место началник на хигиенско-
епидемиолошката служба, треба да има завршено 
Медицински факултет со специјализација по спе-
цијалноста епидемиологија, со три години работно 
искуство. Предност имаат кандидатите што провеле 
над 2 години работно искуство при овој Медицин-
ски центар. 

Личниот доход според правилникот за распре-
делба на личните доходи и другите лични прима-
ња на работниците на овој Медицински центар. 

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето. 

Молбите таксирани со 1, динар, со потребните 
документи, да се достават до Конкурсната коми-
сија, на овој Медицински центар. 

Советот на Основното училиште „Гоце Делчев" 
с. Белимбегово-Скопско, 

распишува 
К О Н К У Р С 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА СЛЕДНИТЕ РАБОТНИ 
МЕСТА 

1. Наставник по ОТО, 
2. Наставник по македонски јазик со неполно 

работно време. 
Услови: Завршено педагошка академија, соод-

ветна група. 
Покрај молбите таксирани со 1 динар таксена 

марка кандидатите треба да приложат комплет до-
кументи според ОЗРО. 

Конкурсот трае 20 дена од денот на објавува-
њето. 

Стапување на работа од 1.09. 1971 год. 

ОД СОВЕТОТ НА УЧИЛИШТЕТО 

Конкурсната комисија на Претпријатието за 
трговија на големо и мало „Интеркооп" — Скопје, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за работното место ДИРЕКТОР на претпри-
јатието. 

Кандидатот, покрај општите услови, предви-
дени со позитивните прописи треба да ги исполну-
ва и следните посебни услови: 

1. Да има висока, виша или средна подготов-
ка или на неа рамна. 

2. Да има најмалку 5 односно 10 години прак-
тика, од тоа три на раководни работни места, 

3. Морални и работни способности^ за вршење 
на работата на работното место, 

4. Да не му е забрането вршењето на долж-
носта — директор, како и да не е осудуван, ниту 
пак да е под истрага. 

Личниот доход според одредбите на Правил-
никот на претпријатието. 

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето, 
а кандидатите ќе бидат известени 15 дена по за-
клучувањето на конкурсот. 

Молбите се предаваат во дирекцијата на „Ин-
теркооп" — Скопје, ул. „Цветан Димов" б. б., ба-
рака П. (1280) 

Врз основа на членовите 71, 158 и 160, од Стату-
тот, и членовите 11 и 13 од Правилникот за ра-
ботни односи, Советот на основното училиште „Че-
де Филиповски" во село Врапчиште, општина Го-
стивар, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места во учеб-
ната 1971/72 година 
Настава на Македонски јазик: 

1. Еден наставник за одделенска настава во село 
Пожаране за една година, 
Настава на Албански јазик: 
2. Еден наставник по музичко воспитување, 
3. Еден наставник по физичко воспитување, 

4. Еден наставник по физика со дополнување, за 
една година, 

5. Два наставника по одделенска настава во се-
ло Врапчиште, за една година, 

6. Еден наставник по одделенска настава во се-
ло Дебреше, за една година, 

7. Еден наставник по одделенска настава во се-
ло Врањовце за една година, 

8. Едеп наставник по одделенска настава во село 
Топлица, за една година, 

Настава на Турски јазик: 
9. Еден наставник по турски јазик, за една го-

дина, 
10. Еден наставник по историја и географија, за 

една година, 
11. Еден наставник по француски јазик, за една 

година, 
12. Еден наставник по математика за една година, 
13. Едеп наставник по физика со дополнување за 

една година, 
14. Едеп наставник по биохемија, за една година, 
15. Еден наставник за музичко воспитување со до-

полнување, за една година. 

У С Л О В И : 
Кандидатите покрај општите услови предви-

дени со ОЗРО, треба да ги исполнуваат и следни-
те посебни услови и тоа: 

Наставниците за одделенска настава да имаат 
завршено Педагошка академија — отсек за одде-
ленска настава, или учителска школа. 

Наставниците по предметна настава да имаат 
завршено Педагошка академија или ВПШ — со-
одветна група, а за музичко воспитување и фи-
зичко воспитување, и лица што завршиле соод-
ветно средно стручно училиште. 
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Кандидатите под реден број 2 покрај албан-
скиот треба да го познаваат и македонскиот јазик, 
бидејќи ќе изведуваат настава во паралелките на 
двата наставни јазика. 

Кандидатите да ја имаат регулирано воената 
обврска. 

Кон молбата таксирани со 1 нов динар таксена 
марка, кандидатот, треба да достави, покрај опш-
тите документи според членот 21 од ОЗРО, и: 

— препис од дипломата за образованието, 
— работна карактеристика за последните две 

години, 
— потврда дека не е стипендист, 
— потврда дека ја регулирал воената обврска. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-

вувањето. 
Молбите со некомплетирани документи нема да 

бидат земени предвид. 
Личниот доход според Правилникот на учи-

лиштето. 
Од Советот на училиштето, (1278) 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ „МАРШАЛ ТИТО" 
С. ОРЛАНЦИ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за по еден наставник по предметите матема-
тика-физика. 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните 
услови: 

Да имаат завршено ПА — соодветна група на 
предмети. 

2. Наставник во одделенска настава. 
Кандидатите да ги исполнуваат следните ус-

лови: 
Да имаат завршено ПА — Одделенска настава. 
Работното место под точка еден е за неопре-

делено работно време. 
Работното место под точка два е за една учеб-

на година со договор. 
Документите да бидат комплетирани според 

Законот за работни односи. 
Некомплетирани документи нема да се земаат 

предвид. 
Конкурсот ќе трае 15 дена од денот на обја-

вувањето. ' (1277) 

Работната заедница на КОМБИНИРАНАТА 
ДЕТСКА УСТАНОВА „ К О З Л Е " - СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место НЕГОВА-
ТЕЛКА-ПРИПРАВНИК 

У С Л О В И : 
1. Кандидатот треба да има завршено педа-

гошка гимназија или учителска школа. 
2. Да поседува морално-педагошки квалитети. 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ: 
1. Молба 
2. Документ за образованието 
3. Потврда од Заводот за запослување 
4. Работна книшка (кандидатот да нема повеќе 

од 12 месеци работно искуство.) 
Конкурсот трае 15 дена од денот на објаву-

вањето а избор на кандидатот ќе се изврши на 30-
УШ-1971 година. 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за вршење на дејности слични на 
стопанските — — — — — — — — 441 
Закон за домашно ракотворење — — 442 
Закон за изменување на Законот за 
здравството — — — — — — — — 443 
Закон за дејноста на Медицинскиот фа-
култет за укажување на здравствена за-
штита — — — — — — — — — 443 
Закон за задолжување на Социјалистич-
ка Република Македонија со износ од 4 
милиони динари — — — — — — — 443 
Закон за преземање на средствата и об-
врските на Федерацијата за инвестиции 
во стопанството што се пренесуваат на Со-
цијалистичка Република Македонија — 444 
Закон за дополнување на Законот за ор-
ганизација и финансирање на заложу-
вањето — — — — — — — — — 444 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за распределба на средствата на 
Социјалистичка Република Македонија за 
инвестиции во стопанството за 1971 година 445 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за придонесите и даноците на 
граѓаните — — — — — — — — 445 
Одлука за завршната сметка на средства-
та на Социјалистичка Република Маке-
донија за инвестиции во стопанството за 
1970 година - - - - - - - - 446 
Одлука за давање согласност на финан-
сискиот план на Републичкиот фонд за 
заштита од градобијност за 1971 година 446 

'Одлука за давање согласност на Одлука-
та за издвојување дел од средствата за 
заеднички работи на запослувањето на 
територијата на Републиката — — — 446 
Одлука за финансирање изградбата и ре-
конструкцијата на делницата Скопје — 
Тетово — од патот Скопје — Тетово — 
Гостивар — Кичево Охрид — Ресен 
— Битола — југословенско-грчка граница 446 
Одлука за финансирање на изградбата Ч. 
,реконструкцијата на делницата Кичево — 
Св. Размо (Охрид) од патот Скопје — 
Тетово — Гостивар — Кичево — Охрид 
— Ресен - Битола — југословенско-
грчка граница — — — - — — — 447 
Одлука за задолжување на- Социјалистич-
ка Република Македонија со износ од 
86,34 милиони динари — — — — — 448 
Одлука за потврдување Статутот на Ре-
публичкиот фонд за заштита од градо-
бијност — — — — — — — — — 448 
Одлука за Акционата програма за подо- .1 

брување на санитарно-хигиенската и епи-
демиолошката состојба во СРМ за 1971 
година — — — — — — — — — 448 
Одлука за Акционата програма за нама-
лување на високата смртност на доенчи-
њата, во СРМ во 1971 година - - - 451 
Заклучоци за натамошниот развој на ама-
теризмот — — — - — — — — 453 
Одлука за издвојување дел од средства-
та за заеднички работи на заложување-
то на територијата на Републиката — — 454 
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