
„Службен весник на СРМ" излегу-
ва но потреба. Рок за рекламации 
15 дена. Огласи ендред тарифата. 

Претплатата за 1986 година изне-
сува 3.800 динари. Овој број чини 100 
цин. Жиро сметка 40100-603-12498 

86. 
Врз основа на член 47 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за социјалната заш-
тита („Службен весник на СРМ'- број 35/85), Зако-
нодавно-правната комисија на Собранието на СРМ, 
на седницата одржана на 29 јануари 1986 година, 
го утврди пречистениот текст на Законот за соци-
јалната заштита. 

Пречистениот текст на Законот за социјалната 
заштита ги опфаќа Законот за социјалната заштита 
(„Службен верник на СРМ" број 9/78), Законот за 
изменување и дополнување на Законот за социјал-
ната заштита („Службен весник на СРМ" број 43/78) 
и Законот за изменување и дополнување на Зако-
нот за социјалната заштита („Службен весник на 
СРМ" број 35/85), во кои е означен денот на нивното 
влегување во сила. 

Бр. 13-550/1 
29 јануари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Законодавно-правната комисија, 
Крсте Нели овски, е. ,р. 

живот на лицата неспособни за работа и на лицата 
што немаат сопствени средства за издршка; обез-
бедување заштита на лицата неспособни да се гри-
жат за себе; унапредување на социјалната работа во 
согласност со општествените потреби и развојот на 
науката и преземање на други мерки заради оства-
рување на целите на социјалната заштита. 

Член 4 
Социјалната заштита ја обезбедуваат носителите 

на социјалната заштита врз основа на овој закон 
и други прописи, како и по пат на општествено до-
говарање и. самоуправно спогодување, а врз наче-
лата на социјалистичкиот хуманизам, заемност и со-
лидарност. 

Член 5 
Право на социјална заштита според овој закон 

не може да оствари лице кое користи право на 
заштита во ист или поголем обем по друг основ. 

Правата од социјалната заштита се лични права 
и не можат да се пренесуваат. 

Правата од социјалната заштита, што се состојат 
во парични примања, не можат да бидат предмет 
на извршување. 

З А К О Н 
ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

(Пречистен текст) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдува системот и организа-

цијата на социјалната заштита, се определуваат ос-
новните и другите права од социјалната заштита и 
начинот на нивното остварување, начелата на орга-
низацијата на самоуправните 'интересни заедници за 

-социјална заштита, вршењето на стручниот и управ-
ниот надзор, начинот на остварувањето на посебниот 
општествен интерес и остварувањето на социјалната 
заштита во вонредни услови. 

Член 2 
Социјалната заштита е организирана општестве-

на дејност од посебен општествен интерес со која 
врз основа на начелата на социјалистичкиот хумани-
зам, солидарност и заемност на работните луѓе и 
граѓаните превентивно се дејствува во спречување 
на причините за настанување на положби од соци-
јална потреба и се учествува во отстранувањето на 
настанатите последици. 

Положба од социјална потреба во смисла на 
овој закон е положба во која поради определени 
причини и околности се нашле поединци, семејства 
или групи и на кои им е потребна посебна заштита 
од општествената заедница. 

Член 3 
Целта на социјалната заштита е остварување на 

социјална 'сигурност на човекот, а која се постигнува 
особено преку-, развивање превентивна дејност за 
тречување и отстранување на причините што дове-

д а т до положба од социјална потреба,- создавање 
слови за оспособување за самостоен живот и ра-

бота на лицата кои се наоѓаат во положба од соци-
јална потреба,- обезбедување неопходни средства за 

II. НОСИТЕЛИ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Член 6 
Носители на социјалната заштита се работниците 

и другите работни луѓе во организациите на здру-
жениот труд и работните заедници, работните луѓе 
и граѓаните во месните заедници, самоуправните ин-
тересни заедници и општествено-политичките заедни-
ци, како и граѓаните во општеетвено-хуманитарните 
организации 

Член 7 
Носителите на социјалната заштита, во рамките 

на своите права и должности, заради остварување 
на целите и задачите на социјалната заштита, осо-
бено: ја утврдуваат и спроведуваат политиката на 
социјалната заштита; обезбедуваат средства и презе-
маат мерки за остварување и развој на социјалната 
заштита во согласност со потребите и можностите; 
обезбедуваат откривање, следење, проучување и ре-
шавање на социјалните појави и проблеми; донесу-
ваат планови и програми за развој на социјалната 
заштита; преземаат-превентивни мерки за спречува-
ње и отстранување на причините кои доведуваат 
до положба од социјална потреба,- ги обезбедуваат 
правата предвидени со овој закон и утврдуваат други 
права, облици и мерки на социјална заштита; го 
обезбедуваат вршењето на социјалната работа и се 
грижат за стручното усовршување на социјалните и 
другите работници во областа на социјалната заш-
тита. 

Член 8 
Работниците во организациите на здружениот 

труд, односно работните заедници се грижат за ос-
тварување на социјалната -сигурност, за унапредува-
ње и хуманизација на работните услови и за спре-
чување и остварување на причините за настанување 
на положба од социјална потреба и врз начелата 
на солидарност и заемност обезбедуваат и пружаат 
социјална заштита и ги утврдуваат облиците и обе-
мот на социјалната заштита кои се од интерес за 
работниците и работните луѓе во организацијата на 
здружениот труд, односно работната заедница. 
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Член 9 
Работните луѓе и граѓани во мешате заедници 

одлучуваат за остварувањето и за самоуправното 
задоволување на заедничките интереси и потреби на 
работните луѓе и граѓаните во областа на социјал-
ш т а заштита. 

' * Работните луѓе и граѓани во месните заедници • 
ја организираат и помагаат превентивната дејност во 
•областа на социјалната заштита, ги откриваат соци-
ј а в и т е појави и проблеми и покренуваат иницијати-
ва за нишо решавање, организираат одделни 'обли-
ци на заштита на граѓаните врз ош ова на солидар-
ност и разбиваат општествена активност во оваа об-
ласт. 

Член 10 
Самоуправните интересни заедници за социјална 

"заштита врз начелата на заемност и солидарност, 
создаваат услови за организирано задоволување на 
заедничките потреби и интереси на работните луѓе 
и граѓаните и обезбедуваат средства за остварување 
на основните и други права од социјалната заштита. 

Член 11 
Општините организираат и обезбедуваат спрове-

дување на социјалната заштита во согласност со оп-
штествените планови и ги обезбедуваат обврските 
утврдени со овој закон и со одлуки на општината 
од областа на социјалната заштита. 

Општините се грижат за воведување, остварување 
и унапредување на социјалната заштита во органи-
зациите 'на здружениот труд во материјалното про-
изводство и во општествените дејности. 

Член 12 
Републиката се грижи за развитокот на социјал-

ната заштита и ги обезбедува основните права од 
социјалната заштита. 

Член 13 
Општествено-хуманитарните "организации даваат 

предлози за подобрување на социјалната заштита, 
како и организираат општествени активности во об-
ласта на социјалната заштита и спроведуваат акции 
за задоволување на одделни социјални потреби. 

Член 14 
За изедначување на неопходното ниво за обез-

бедување и задоволување на основните права од со-
цијалната заштита. Републичката самоуправна инте-
ресна заедница на социјалната заштита во која е 
интересно здружена социјалната заштита (во ната-
мошниот 'текст: Републичка заедница), општинските 
самоуправни интересни заедници за социјална заш-
тита (во натамошен текст: општински заедници), со-
бранијата на општините и Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја со општествен договор или со друг самоуправен 
општ акт ги усогласуваат изворите на средства за 
тие потреби и висината на средствата што ќе се 
издвојуваат за нивно задоволување. . -

Со општествениот договор од став 1 на овој член 
или со друг самоуправен општ акт се утврдуваат и 
условите и начинот на обезбедување средства на оп-
штинските заедници на социјалната заштита кои не 
се во состојба да го обезбедат остварувањето на утвр-
дените стандарди за основните права од социјалната 
заштита што врз начелата на социјалистичкиот ху-
манизам, солидарноста и заемноста се остваруваат 
преку- Републичката заедница. 

Член 15 
Носителите на социјална заштита можат да' ги 

прошируваат правата утврдени со овој закон и 'да 
пропишуваат и други права од социјалната заштита 
за чие остварување обезбедуваат средства. 

Носителите на социјалната заштита во оствару-
вањето на заштита меѓусебно и со други организации 
и -заедници соработуваат и можат да ги здружуваат 
средствата за остварување на заедничките потреби 
и интереси, заеднички да основаат организации на 

здружениот труд, да организираат општествени ак-
тивности и да преземаат и други мерки што имаат 
за цел остварување на социјалната заштита. 

. III. КОРИСНИЦИ НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Член 16 - " 
Корисници на социјална заштита се: 
— малолетни лица без родителска грижа;; 
— малолетни лица со воспитно-социј алии пр об 

леми; • • ' 
— малолетни лица воспитно запуштени; 
— лица со пречки во пшхичашот' и . физичкиот 

развиток; 
— стајри лица без семејна грижа; 
— лица со општествено негативни навики и по-

ведение ; 
— самохрани родители; 
— лица неспособни за работа материјално нео-

безбедени; 
— лица кои поради посебни околности се наш-

ле во положба од социјална потреба и 
— лица на кои им се потребни услуги во вид на 

социјална работа. 
Со самоуправна спогодба меѓу Републичката и 

општинските заедници поблиску се определуваат ко-
рисниците на социјалната заштита, 

IV. ОСНОВНИ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА 
ЗАШТИТА . , 

I 
Член 17 

Основни права од социјалната заштита се: 
1. Постојана парична помош; 
2. Оспособување за работа; 
3. Сместување во организација на здружениот 

труд или во друго семејство и 
4. Паричен надоместок за помош и шЈга од 

друго лице. 

1. Постојана парична помош 

Член 18 
Право на постојана парична помош имаат ли-

цата неспособни за работа, материјално необезбедени. 

Член 19 
Постојана парична помош се обезбедува во вид 

на основна парична помош на носителот на правото 
и додатоци за членовите на домаќинството неспособ-
ни за работа (соуживатели на помошта). 

Висината на постојаната парична помош се ут-
врдува во зависност од просечно остварениот личен 
доход во Републиката така што да обезбеди социјал-
на сигурност на корисникот на постојана парична 
помош. 

Висината на постојаната парична помош со са-
моуправна спогодба ја утврдуваат Републичката и оп-
штинските заедници. 

Член 20 
Неспособни за работа во смисла на овој закон 

се сметаат: 
— лица со загубена работна способност утврде-

на 'според прописите за пензиското и инвалидското 
осигурување; 

— лица постари од 65 години (маж), односно 60 
години (жена); 

— деца до навршени 15 години на живот, а ако 
се на редовно школување до наполнети 26 години 
на ЖИВОТ; 

— лица со пречки во психичкиот и физичкиот 
развиток до оспособување за работа и 

— 'самохрана мајка и за време на бременост и 
после породувањето или самохран татко до навршу-
вање на тригодишна возраст на детето." 

Загубената работна способност во смисла на 
став 1 алинеја 1 на овој член ја утврдува стручен 
орган на Самоуправната интересна заедница" на пе 
зимското и инвалидското осигурување на Македонија 
за оцена на преостанатата работна; способност н 
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работниците, формиран според прописите на пензис-
кото и инвалидското осигурување. 

За материјално необезбедено во смисла на овој 
закон, се смета лице кое нема неопходно потребни 
средства за издржување; 

— ако приходот остварен од личен доход од 
работен однос, пензија и пензиски примања, вршење 
на стопанска и професионална дејност, вршење на 
земјоделска дејност, законско издржување и други 
приходи на домаќинството по член не го надминуваат 
месечниот износ на приходи што со самоуправен 
општ акт ќе го определи општинската заедница, но 
кој не може да биде помал од 5°/о од просечниот 
месечен чист личен доход на сите вработени во Ре-
публиката остварен во претходната година и 

— ако не остварил средства за издржување од 
лицата кои се должни да го издржуваат или ако 
лицето кое е должно да го издржува не остварува 
приходи повисоки од 30°/о но член на домаќинството 
од 'Просечниот чист личен доход на сите вработени 
во Републиката .остварен во претходната година. 

Член 21 
Како приход остварен од личен доход од работен 

однос и од вршење на самостојна стопанска и про-
фесионална дејност во смисла на член 20 став 3 
на овој закон се смета просечниот месечен износ 
на чистиот личен доход, надоместоците и другите 
примања остварени во последните три месеци од 
поднесувањето на барањето. 

Како приход остварен од пензии и пензиски 
примања во смисла на член 20 став 3 на овој закон 
се смета просечниот месечен износ на пензијата и 
пензиските примања исплатени во последните три 
месеци од поднесувањето на барањето. 

Како приход остварен ед вршење на земјоделска 
дејност во смисла на член 20 став 3 на овој закон 
се смета катастарскиот приход помножен со факто-
рот кој одговара на односот на катастарскиот при-
ход шоред народниот доход на индивидуалното зем-
јоделство, за утврдување на вистинските приходи од 
земјоделска дејност, а согласно со Законот за дано-
ците на граѓаните. 

Како други приходи на домаќинството во смисла 
на член 20 став 3 на овој закон се сметаат приходи 
од привремено и повремено вршење на други работи, 
односно дејност, приходи остварени од издавање под 
закуп на станови, деловни простории, земјиште, ра-
бота по домови и други приходи кои подлежат на 
оданочување, пресметани од основицата на данокот 
од претходната година. 

Поблиските услови и начинот на утврдувањето 
на приходите од став 1 до став 4 на овој член спо-
годбено ги утврдуваат Републичката и општинските 
заедници. 

Член 22 
Како приходи на домаќинството не се сметаат 

приходите остварени како паричен надоместок за 
телесно оштетување, додаток за помош и нега, до-
датоците на деца, стипендии и кредити на учени-
ци и студенти -и алиментации на другите членови 
на домаќинството. 

Член 23 
Како домаќинство во смисла на овој закон се 

смета заедница на живеење, стопанисување и тро-
шење на остварените приходи на сите членови на 
д омаќинств от о, 

Како членови на домаќинството се сметаат: ко-
рисникот и неговиот брачен другар, децата (родени 
во брак, или вон брак, или посвоени), цо син оци и 
внучиња без родители што ги издржува корисникот, 
родителот, тест. тешта, брат и сестра на корисникот 
што ги издржува корисникот. 

Член 24 
Постојаната парична помош се исплатува во ме-

ечни износи. 
На лицата кои остваруваат приходи што се зе-

гаат предвид при утврдувањето на правото на пос-
тојаната парична помош, помошта им се обезбедува 

во висина на разликата меѓу месечните приходи по 
член на домаќинството и висината на постојаната 
парична помош што би ја оствариле доколку такви 
приходи немаат (намален износ на постојана парич-
на помош). 

2. Оспособување за работа 

Член 25 
Право на оспособување за работа според овој 

закон имаат лицата со пречки во психичкиот и фи-
зичкиот развиток по правило, до навршени 22 годи-
ни кои според степенот на оштетеност и преостана-
тата способност можат да се оспособат за работа, ако 
тоа право не можат да го остварат по друг основ. 

Лицето упатено на оспособување за работа има 
право на надоместок на трошоците за времето на 
оспособување за работа кое може да трае најмногу 
до 4 години. 

3. Сместување во организација на здружениот труд 
или во друго семејство 

Член 26 
Право на сместување во организација на здру-

жениот труд или во друго семејство, според овој 
закон, имаат корисниците на социјална заштита кои 
немаат соодветни услови за живеење во своето се-
мејство или од други причини им е потребно смес-
тување во организација на здружениот труд или во 
друго семејство, а не може да се примени друг 
облик на социјална заштита. 

Во согласност со одредбите од став 1 на овој 
член право на сместување во организација на здру-
жениот труд или во друго семејство имаат: 

— малолетни лица без родителска грижа,-
— малолетни лица со воспитно-еоци јални проб-

леми; 
— малолетни лица воспитно запуштени; 
— стари лица без семејна грижа; 
— самохрана мајка еден месец пред породување 

и по породување до 3 месечна возраст на детето; 
— лица со пречки во психофизичкиот и физич-

киот развиток упатени на оспособување за работа 
надвор од местото на живеење и 

— лица со пречки во психофизичкиот и физич-
киот развиток неспособни за рехабилитација. 

Член 27 
При изборот на семејствата во кои се сместу-

ваат лицата од член 26 на овој закон, се води грижа 
особено за материјалните, станбените, здравствените 
и моралните подобности на семејствата во кои лица-
та се сместуваат. 

Семејствата од став 1 на овој член имаат право 
на надоместок за сместените лица чија висина спо-
годбено ја утврдуваат со Општинската заедница. х 

Член 28 
Лицата кои се сместуваат во организација на 

здружениот труд или во друго семејство ги сносат 
трошоците, одиооно дел од трошоците потребни за 
сместувањето според нивните материјални можности. 

Доколку лицата од став 1 на овој член не се во 
состојба да ги сносат трошоците односно дел од тро-
шоците, трошоците паѓаат на товар на нивните род-
нини кои според законот се должни за нивното из-
држување. 

Член 29 
Видот и обемот на социјалната заштита што се 

обезбедува на лицата сместени во организација 
на здружениот труд или во друго семејство, начинот 
и условите за сместување на лицата во други се-
мејства, како и висината на трошоците односно на 
делот од трошоците што паѓаат на товар на лицето 
сместено во организација на здружениот труд или 
во друго семејство, односно на роднините од член 
28 на овој закон со самоуправна спогодба ја опре-
делуваат Републичката и општинските заедници. 
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4. Паричен надоместок за помош и нега од друго 
лице 

Член зо 
Право на паричен надоместок за помош и нега 

ОД ДОУто лице имаат корисниците на постојана па-
радна пошли и лицата со тешки, потешки и најтеш-
ки преодни'в& психичкиот и физичкиот развиток над 
26 годишна возраст на кои заради инвалидноста им 
е неопходна постојана помош и нега од друго лице, 

• ако тоа право не може да го-остварат по друг основ. 

Член 31 
Наод и мислење за потребата од постојана по-

мош и нега од друго лице за корисниците на посто-
јана парична помош дава стручен орган на Само-
управната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија за оцена на 
преостанатата работна способност на работниците, 
формиран според прописите за пензиското и инва-
лидското осигурување, под услови утврдени со про-
писите за пензиското и инвалидското осигурување, а 
за лицата со тешки, потешки и најтешки пречки во 
психичкиот и физичкиот развиток надлежната ор-
ганизација на здружениот труд која врши распоре-
дување на лицата со пречки во психичкиот и фи-
зичкиот развиток под услови утврдени со прописи-
те за распоредување и евидентирање на лицата со 
пречки во психичкиот и физичкиот развиток. 

> : Член 32 
Поблиските услови и висината на правото на 

паричен надоместок за помош и нега од друго лице 
спогодбено ги уредуваат Републичката и општински-
те заедници. 

V. ДРУГИ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Член 33 
Други права од социјалната заштита се: 
1. Здравствена заштита на корисниците на основ-

ните права (Од социјалната заштита; 
2. Еднократна парична помош и помош во на-

тура,-
3. Домашна нега и помош; 
4. Помош во дневно згрижување и 
5. Услуги во вид на социјална работа. 

Член 34 
Обемот на правата од социјална заштита од 

член 33 на овој закон го утврдува општинската заед-
ница и општината, врз основа на заедничките осно-
ви и мерила спогодбено утврдени меѓу општинските 
и Републичката заедница. 

Член 35 
' Здравствената заштита се обезбедува на корисни-

ците на основните права од социјална заштита кои 
немаат право на заштита по друг основ. 

, Со самоуправна спогодба меѓу општинската за-
едница за социјална заштита, самоуправната инте-
ресна заедница за здравствена заштита и општината 
ќе се уреди начинот на обезбедување на средствата, 
а обемот и начинот на остварувањето на здравстве-
ната заштита на корисниците на основните права од 
социјална заштита се обезбедува во согласност со 
прописите со кои се уредува здравствената заштита. 

Член 36 
Еднократна парична помош или помош во на-

тура се доделува на лица или семејства, кои се наш-
ле во положба од социјална потреба, заради претр-
пена елементарна непогода, епидемија, подолго -ле-
кување во здравствена работна организација и друго. 

Член 37 
Домашна нега и помош се обезбедува на стари, 

изнемоштени, хронично болни и други лица кои 
не се во состојба сами да се грижат за себе, а им е 
потребна нега и извршување на домашни работи 
(одржување хигиена, исхрана, набавка и друго). 

Член 38 
Помош во дневно згрижување се обезбедува на 

стари и изнемоштени возрасни лица преку ' давање 
услуги во врска со исхрана, дневен престој, култур-
но-забавен живот, одржување хигиена и друго. 

Член 39 , 
Услуги во вид на социјална работа се обезбе-

дуваат на работниците, работните луѓе - и граѓаните 
зависно од материјалните можности и 'користењето 
на правата од -социјалната заштита ао давање помош 
во врска со вработување, школување, 'организирање 
општествена исхрана, средување на семејни односи, 
давање совети, помош за остварување права со кои 
лицата ги задоволуваат своите потреби, како и дру-
ги облици на социјална работа. 

' VI. ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА 
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 40 
Организација на здружениот труд за социјална 

заштита е основна и друга организација на здруже-
ниот труд која на организиран начин обезбедува со-
цијална заштита на одредени категории лица, кои 
се наоѓаат во положба од социјална потреба утврде-
на со ов|ој закон и со други пррписи. 

Како организација на здружениот труд за соци-
јална заштита во смисла на овој закон се смета и 
организацијата на здружениот труд чија основна деј-
ност е проучување на појавите и проблемите во об-
ласта на социјалната заштита и унапредување на 
социјалните дејности. 

Член 41 
Дејноста што ја вршат организациите на здру-

жениот труд за социјална заштита е од посебен 
општествен интерес. 

Член 42 
Организација на здружениот труд за социјална 

заштита можат да основаат организации на здру-
жениот труд, месни заедници, самоуправни интерес-
ни заедници, општеетвено-политички заедници и дру-
ги општествени правни лица. 

Организација на здружениот труд за социјална 
заштита не можат да основаат работните луѓе и гра-
ѓаните и граѓански правни лица. 

Член 43 
Центарот за социјална работа како организација 

на здружениот труд за социјална заштита врши осо-
бено: спроведување на социјалната заштита во оп-
штината преку решавање на правата од социјалната 
заштита определени со овој закон; откривање, следе-
ње и проучување на состојбите и проблемите во 
областа на социјалната заштита; изготвување плано-
ви и програми за развој на социјалната заштита; 
вршење работи како орган за старателство; поттик-
нува и презема превентивни дејствија во спречува-
ње и отстранување на причините за настанување на 
положби од социјална потреба; водење евиденција на 
корисниците на социјалната заштита; вршење струч-
ни работи од областа на социјалната заштита за по-
требите на организациите на здружениот труд, само-
управните интересни заедници на социјалната заш-
тита, односно другите општествени дејности. 

Две или повеќе општини можат да основаат за-
еднички центар за социјална работа како меѓуоп-
штински, односно регионален центар за социјална 
работа. 

Член 44 
Организациите на здружениот труд за социјална 

заштита можат да ,се основаат за вршење на следни-
те работи.-

— згрижување и воспитување, на малолетни лица 
без родителска грижа; 

— прифаќање, згрижување, опсервација и воспи-
тување на воспита о-запуштени малолетна лица; 

— згрижување, воспитување и оспособување на 
вошитно-запуштени малолетни лица; 

— сместување, згрижување, нега третман и дне-
вен престој на лица со пречки во психичкиот и фи-
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зичкиот развиток, на кои поради нивната психофи-
зичка состојба им е потребна трајна грижа, нега и 
ПОМОШ; 

— ди ј агностика, рехабилитаци он о-корекци омен 
третман, воспитание и образование и работно оспо-
собување на лица со пречки во психичкиот и фи-
зичкиот развиток; 

— оспособување и вработување под посебни ус-
лови на лица со пречки во психичкиот и физичкиот 
развиток,-

— сместување, нега, исхрана, дневен престој и 
домашна нега на стари и други изнемоштени лица и 

— проучување на појавите и проблемите во об-
ласта на социјалната заштита и унапредување на 
социјалните дејности. 

За вршење на работите од став 1 на овој член, 
врз начелата на рационалност и ефикасност и во 
согласност со плановите и програмите за развој до-
несени од носителите на социјалната заштита, се ос-
новаат организации на здружениот труд за задоволу-
вање на заедничките потреби и интереси на една 
или повеќе општини или на Републиката. 

Член 45 
Организација на здружениот труд за згрижување 

и воспитание на малолетни лица без родителска гри-
жа, обезбедува згрижување и воспитување на деца и 
младинци без родителска грижа и на деца и мла-
динци чиј развиток е загрозен заради семејни не-
прилики. 

Организацијата од став 1 на овој член должна е 
на децата и младинците да им обезбеди предучилиш-
но, основно и средно насочено воспитание и образо-
вание во соодветна организација за згрижување, вос-
питание и образование, да им обезбеди организира-
на стручна помош за успешно совладување на вос-
питно-образовните програми и да организира раз-
лични облици на работа и живот на децата и мла-
динците, како и да се грижи за нивното здравје. 

Во организацијата од став 1 на овој член може 
да се организира привремено сместување и престој 
на самохрани мајки еден месец пред породувањето и 
по породувањето до три месечна возраст на детето. 

Член 46 
Организација на здружениот труд за прифаќање, 

згрижување и воспитување на воспитно-залуштени ма-
лолетни лица обезбедува прифаќање, краткотрајно 
сместување, згрижување, опсервација, дијагностицира-
ње и воспитување на малолетни лица кои ги упату-
ваат (надлежните органи со цел да се спроведат соод-
ветни мерки за заштита. 

Организацијата на здружениот труд од став 1 на 
ОВОЈ член, должна е да обезбеди основно и средно 
насочено воспитание и образование на малолетните 
лица во соодветна организација за воспитание и об-
разование . 

• Член 47 
Организација на здружениот труд за згрижува-

ње, воспитување и образование на воспитно-запуште-
ни малолетни лица обезбедува згрижување, опсерва-
ција, основно и средно насочено воспитание и обра-
зование во соодветна организација за воспитување и 
образование. 

Во организацијата од став 1 на овој член во 
согласност со прописите за извршување на санкции-
те за кривични дела и стопански престапи се извр-
шува воспитната мерка упатување во воспитна уста-
нова. 

Член 48 
Организациите на здружениот труд од член 46 и 

47 на овој закон, должни се на малолетното лице да 
му обезбедат стручна помош за успешно совладува-
ње на воспитно-образовните програми, организирани 
слободни активности, развивање на позитивните лич-
ни и 'колегијални односи, чувство на колективен жи-
вот, одржување на шеки со семејството, (како и да се 
грижат за здравјето на малолетниците. 

Член 49 
Организација на здружениот труд за сместување 

и згрижување на лица со пречки во психичкиот и 
физичкиот развиток на кои им е потребна трајна 
грижа, нега и помош и кои заради психофизичката 
состојба и потребата од трајна грижа и нега не мо-
жат да останат во своето (семејство или во друга 
организација на здружениот труд од социјална заш-
тита, обезбедува сместување, згрижување, нега, трет-
ман, рехабилитација, работно ангажирање, дневен 
престој и здравствена заштита. 

Член 50 ' 
Организација на здружениот труд за рехабили-

тација на лица со пречки во психичкиот и физич-
киот развиток во зависност од видот и степенот на 
попречсноста во психичкиот и физичкиот развој на 
лицата, обезбедува опсервација, рехабилитационо-ко-
рекционен третман, воспитување и образование, ра-
ботно оспособување и здравствена заштита, организи-
ра културно-забавни, спортски и други активности 
во зависност од потребите и психофизичките способ-
ности и можности на лицата со пречки во психич-
киот и физичкиот развиток 

Организацијата од став 1 на овој член може во 
рамките на (својата дејност дреку организирање на 
дневен или полудневен престој за корисниците кои 
не се институционално згрижени да обезбедува од-
делни услуги. 

Организацијата од -став 1 на овој член основното 
и средното насочено воспитание и образование .и ра-
ботно оспособување го организира согласно со про-
писите за основно и средно насочено воспитание и 
образование. 

Член 51 
Организација на здружениот труд за сместување, 

нега, исхрана, дневен престој и домашна нега на ста-
ри и други изнемоштени лица обезбедува услуги во 
вид на организирано сместување, исхрана, помош и 
нега, социјална работа, здравствена заштита, одмор 
и рекреација, како и други активности и стручен 
третман зависно од потребите, способностите и ба-
рањата на корисникот. 

Член 52 
Организација на здружениот труд за вработување ' 

на лицата со пречки во психичкиот и физичкиот раз-
виток (заштитна организација) под посебни услови 
утврдени со овој закон обезбедува вработување на 
лицата со пречки во психичкиот и физичкиот разви-
ток кога лицата кои поради видот и степенот на ош-
тетувањето не можат да се оспособат за вработување 
во здружениот труд. 

Член 53 
Републичкиот завод за унапредување на (Социјал-

ните дејности ги проучува социјалните појави и 
проблеми, ја следи работата и укажува стручна по-
мош на организациите на здружениот труд за соци-
јална заштита, укажува стручно-методолошка помош 
во изработка на планови и програми за развој на со-
цијалната заштита, предлага мерки за унапредување 
на социјалната работа, ја развива истражувачката ра-
бота во областа на социјалната заштита, врши ста-
тистичка обработка на податоците од евиденцијата 
што ја водат организациите на здружениот труд за 
социјална заштита за корисниците, видот на услуги-
те, капацитетите и работниците во областа на соци-
јалната заштита во СР Македонија и врши стручно-
аналитички работи за потребите на други самоуправ-
ни организации и заедници. 

Член 54 
Организација на здружениот труд за (социјална 

заштита може да се основа ако се обезбедени прос-
торни услови, соодветна опрема, стручни кадри и 
потребни финансиски средства како и ако се испол-
нети другите пропишани стандарди и услови за врше-
ње на дејноста 
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Одредбите од став 1 на овој член се примену-
ваат и во случаи на проширување на дејноста на 
организацијата на здружениот труд за социјална 
заштита. 

Стандардите и другите услови од став 1 на овој 
член со самоуправна спогодба ги определуваат оп-
штинските |И Републичката заедница. 

Член 53 
Организацијата на здружениот труд за врабо-

туваше на лица со пречки во психичкиот и физич-
киот развиток (заштитна организација) за да може 
да со основа како организација од областа на соци-
јалната заштита, должна е, во вкупниот број на вра-
ботени во (непосредното производство да вработи нај-
малку 50% лица попречени во психичкиот и физич-
киот развиток, врз основа на извршената категориза-
ција за степенот што не овозможува вработување по 
други организации на здружениот труд. 

Член 56 
Пред донесување на актот за основање, основа-

чот е должен да изработи елаборат за општествената 
оправданост за основање на организација на здру-
жениот труд за социјална заштита, кој содржи до-
каз за постоење на долгорочна потреба за вршење 
на одредени дејности од социјална заштита и за 
можностите за обезбедување на материјални и кад-
ровски услови за. работа. 

Пред усвојување на елаборатот за општествена-
та оправданост за основањето на организација на 
здружениот труд-за социјална заштита, основачот е 
должен да обезбеди согласност за оправданоста на 
основањето од соодветната заедница за социјална 
заштита, освен во (случај кога основач е општествено-
политичка заедница. 

Основачот е должен да прибави согласност од 
став 2 па овој член и во случај на проширување на 
дејноста на организацијата на здружениот труд за 
социјална заштита. 

Член 57 
Основачот на организацијата на здружениот труд 

за социјална заштита должен е да обезбеди мислење 
за општествената оправданост на основањето на ор-
ганизацијата на здружениот труд за социјална заш-
тита од општинската заедница на чие подрачје орга-
низацијата ќе ја врши дејноста. 

- Член 58 
Организацијата на здружениот труд за социјална 

заштита може да отпочне со работа, откако, функ-
ционерот на општинскиот орган на управата надле-
жен за работите на социјалната заштита, односно, за 
организацијата на здружениот труд за социјална заш-
тита од општ интерес за Републиката, функционерот 

чна републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на социјалната заштита, врз основа на наод 
на одделна 'стручна комисија која за таа цел ја фор-
мира ќе утврди дали се исполнети условите <ад член 
54 на оерј закон. 

Член 59 
Во организацијата на здружениот труд за соци-

јална заштита во основање се формира посебан совет 
како орган на управување на организацијата на здру-
жениот труд во основање. 

Собранието на општината го определува вкуп-
ниот број на членови на советот и именува определен 
број негови членови кој не може да биде поголем од 
бројот на членовите на советот што ги избираат ра-
ботниците кои се во работен однос во организаци-
јата на здружениот труд за социјална заштита во 
основање, а за организацијата на здружениот труд 
во основање од општ интерес за Републиката опре-
делувањето на вкупниот број на членовите на сове-
тот и именувањето на оадоеделен број негови членови 
го врши Извршниот совет на Собранието на Соција-

листичка Република Македонија. 

Член 60 
Организацијата на здружениот труд за социјална 

заштита може да ја промени својата дејност само 
со претходна согласност од основачот. 

Член 61 ' 
Организацијата на здружениот труд за социјална 

заштита се укинува ако не ги - (исполнува условите 
пропишани со овој закон и даути прописи и ако 
не постојат услови за вршење на нејзината дејност. 

Члан 62 
Со цел да се обезбеди посебниот општествен 

интерес во организациите на здружениот труд за со-
цијална заштита, во одлучувањето за работите од по-
себен општествен интерес во тие организации на 
здружениот труд учествуваат претставници на опште-
ствено-политичката заедница, претставници на осно-
вачите, претставници на самоуправните интересни за-
едници, месните заедници, претставници на заинте-
ресирани организации, претставници на корисниците 
(ако се деловно способни), односно родителите или 
старателите (претставници на општествената заед-
ница). 

Составот и бројот-на претставниците на опште-
ствената заедница, како м начинот на нивното уче-
ство во одлучувањето во работите од посебен опште-
ствен интерес, се утврдува со статутот на организа-
цијата на здружениот труд за социјална заштита. 

Член 63 
Како работи од посебен општествен интерес во 

организацијата на здружениот труд за социјална заш-
тита се сметаат: одлучување за остварување на за-
едничките основни намени за користење на средства-
та; утврдување на основните услови за стекнување на 
доходот и за работењето; утврдување на предло-
гот, изменување и дополнување на (статутот,- донесу-
вање на планови и програми за работа и развој; 
донесување одлука за проширување на дејноста и 
други статусни промени на организацијата на здру-
жениот труд; разгледување извештајот на организаци-
јата на здружениот труд за остварените резултати во 
работата; наодите и мислењата од извештајот за из-
вршениот надзор над законитоста, односно стручниот 
надзор и заклучоците на самоуправната работничка 
контрола на самоуправните интересни заедници; и 
именување и разрешување на индивидуалниот рабо-
товоден орган. 

За работите од став 1 на овој член се одлучува 
со мнозинство на гласови на претставниците на оп-
штествената заедница и со мнозинство на гласови од 
членовите на органот на управувањето избрани од 
работната заедница, односно со мнозинство на гла-
сови на работниците од организацијата на здруже-
ниот труд за социјална заштита. 

Член 64 
Согласност на одредбите на .самоуправната спо-

годба за здружување и статутот на организацијата 
на здружениот труд за социјална заштита, кога тие 
одредби се од значење за остварувањето на посеб-
ниот општествен интерес во давањето на услугите од 
социјална заштита, дава собранието на општината од-
носно Собранието на (Социјалистичка Република Ма-
кедонија за организации на здружениот труд за со-
цијална заштита од општ интерес за Републиката. 

Член 65 
Организацијата на здружениот труд за социјална 

заштита ги прима корисниците на основните права 
од социјалната заштита врз основа на решение од 
центарот за социјална работа. 

Член бб 
Организацијата на здружениот труд за социјална 

заштита е должна да даде социјална заштита" на ли-
цето кое се наоѓа во положба од социјална потреба. 

Организацијата на здружениот ТРУД за социјална 
заштита е должна, ако има слободни (капацитети, .V 
го прими корисникот на основните права .од.' соци-
јалната заштита. 
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Член 67 
Во обезбедувањето на средства во организациите 

на здружениот труд за социјална заштита кои според 
овој и друг закон покрај социјалната заштита обез-
бедуваат здравствена заштита, превентива, дефекто-
лошка дијагностика, воепитно -образовен-кор екциопен 
третман, работно оспособување и одредени облици 
на непосредна детска заштита, учествуваат соодвет-
ните самоуправни интересни заедници. 

Начинот на обезбедувањето на средствата од 
став 1 на овој член се регулира со самоуправна спо-
годба меѓу организацијата на здружениот труд за 
социјална заштита, општинската заедница за социјал-
на заштита и соодветните самоуправни интересни за-
едници. 

Член 68 
Организацијата на здружениот труд за социјална 

заштита води евиденција и документација за корис-
ниците на социјалната заштита и за видот на услу-
гите и податоците ги доставува до Републичкиот за-
вод за унапредување на социјалните дејности. 

Републичкиот завод за унапредување на социјал-
ните дејности врши обработка на податоците и ре-
зултатите од обработката ги доставува до заинтере-
сираните органи, организации и заедници. 

Видот и начинот на водењето на евиденцијата и 
документацијата како и обрасците и роковите за дос-
тавување на податоците ги пропишува Републичкиот 
комитет за здравство и социјална политика. 

Член 69 
Надзор над законитоста на работата на органи-

зациите на- здружениот труД" за социјална заштита од 
општ интерес за Републиката врши Републичкиот ко-
митет за здравство и социјална политика. 

Надзор над законитоста на работата на другите 
организации на здружениот труд за социјална заш-
тита врши општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на социјалната заштита. 

Член 70 
Надзор на стручната работа на организациите 

на здружениот труд за социјална заштита и на струч 
ките работници во нив врши Републичкиот завод за 
унапредување на социјалните дејности. 

Член 71 
Надзор на в ос пи т но - об р а з о вн ат а работа и здрав 

ствената заштита која се остварува во организациите 
на здружениот труд за социјална заштита се врши 

^согласно со прописите за воспитание и образование' 
ади здравствена заштита. 

Член 72 
Во вршењето на стручниот надзор учествуваат 

стручни работници од областите кои се застапени во 
дејноста на организацијата на здружениот труд за 
социјална заштита во која се врши стручниот надзор. 

Стручните работници што вршат стручен надзор 
не можат да бидат со помал степен на образование 
од степенот на образованието на работниците врз 
чија работа се врши стручниот надзор. 

Член 73 
Организацијата на здружениот труд што врши 

стручен надзор е должна да изврши таков надзор по 
барање на претседателот на Републичкиот комитет 
за здравство и социјална политика. 

Член 74 
{ Целта на стручниот надзор на работата на орга-

д азациите на здружениот труд за социјална заштита 
и стручните работници е да се утврдат условите за 
извршувањето на основната дејност на организациите 

гЈ''Здружениот труд, начинот и ефикасноста на ука-
жувањето на социјалната заштита, како и квалите-
, от и обемот на работата на стручните работници 

Член 75 
Организацијата на здружениот труд* што врши 

стручен надзор организира и спроведува надзор спо-
ред своја програма или врз основа на податоци на 
организацијата на здружениот труд за социјална заш-
тита како и врз основа на 016разложен предлог од 
основачот, самоуправни интересни заедници и дру-
ги органи, организации, заедници, и граѓани. 

Стручниот надзор на организациите на здруже-
ниот труд за социјална заштита и стручните работ-

» ници мора да се изврши ако тоа го' бара основачот 
или заинтересираната самоуправна интересна заед-
ница. 

Трошоците за извршениот стручен надзор од став 
2 на овој член паѓаат на товар на основачот или на 
заинтересираната самоуправна интересна заедница 
која барала спроведување на стручен надзор. 

Член 76 
Организацијата на здружениот труд за социјална 

заштита должна е да го овозможи вршењето на 
етручниот надзор. 

Организацијата на здружениот труд што го извр-
шила надзорот во рок од 15 дена по извршувањето 
на надзорот поднесува извештај со мислење, предло-
зи за мерките што треба да се преземат за отстра-
нување на утврдените недостатоци до предлагачот за 
вршење на стручниот надзор, органот што го опреде-
лил надзорот, до заинтересираните самоуправни ин-
тересни заедници, до основачот и до Републичкиот 
комитет за здравство и социјална политика. 

Организацијата на здружениот труд е должна да 
ги разгледа наодите во извештајот за извршениот 
стручен надзор и да преземе соодветни мерки за 
отстранување на утврдените недостатоци и за тоа да 
го извести Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика. 

Член 77 
Во работните организации за социјална заштита 

од општ интерес за Републиката и во основните ор-
ганизации на здружениот труд во нивен состав, кон-
курсната комисија за именување на индивидуален 
работоводен орган се состои од 8 члена од кои 2 
члена именува работничкиот совет на организација 
та, 2 организацијата на синдикатот на организација-
та на здружениот труд и по 2 члена Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија и Синдикатот 
на општествените дејности на Македонија. 

Член 78 
Согласност на одлуката за именување и разре-

шување на'индивидуален работоводен орган на орга-
низацијата на здружениот труд за социјална заштита 
дава собранието на општината, односно Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија за орга-
низации на здружениот труд од општ интерес за 
Републиката. 

Член 79 
Стручните работи од областа на социјалната заш-

тита. ги извршуваат работници со висока стручна под-
готовка. 

Член 80 
Работниците во организациите на здружениот 

труд за социјална заштита се должни да ја чуваат 
професионалната тајна за фактите што се однесу-
ваат на личниот живот на определено лице и да ја 
почитуваат личноста на човекот и неговото досто-
инство. 

Член 81 
Социјалните и другите стручни работници имаат 

право и должност стручно да се усовршуваат. 
Заради дополнување на стручните знаења и усо-

вршување на социјалните и другите стручни работ-
ници организацијата на здружениот труд за социјал-
на заштита е должна да им обезбеди стручно усовр-
шување, под услови и во времетраење утврдено со 
самоуправниот општ акт на организацијата на здру-
жениот труд. 
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Член 82 
Во спроведувањето на социјалната заштита, орга-

низацијата на здружениот труд за социјална заштита, 
соработува со граѓаните, месните заедници, опште-
ствено-хуманитарните организации, здруженијата на 
граѓаните, општествено-политичките организации, ор-
ганизациите на здружениот труд од областа на мате-
ријалното производство, здравството, образованието 
И другите дејности, со самоуправните интересни за-
едници и други органи, организации и заедници. 

Член 83 
При одлучувањето за правата и облиците на со-

цијалната заштита, социјалните и другите стручни 
работници, применувајќи ги методите на социјалната 
работа со поединци, семејство и групи се раководат 
од интересите на поединецот, семејството и групата 
на кои треба да им се обезбеди социјална заштита 
како и материјалните можности, а врз начелата на 
хуманоста, економичноста и рационалноста. 

VII. ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА 

Член 84 
За правата од социјалната заштита во прв сте-

пен решава центарот за социјална работа на чие 
подрачје лицето во положба од социјална потреба 
има живеалиште. 

Постапката за остварување на правата од соци-
јална заштита се поведува по барање на лицето во 
положба од социјална потреба, по службена долж-
ност, по пријава на месни заедници, организации на 
здружениот труд, општествено-хуманитарни органи-
зации, родители односно старатели, роднини и гра-
ѓани. 

Член 85 
На лицето што се нашло во положба од соци-

јална потреба надвор од подрачјето на живеалиш-
тето, социјална заштита му обезбедува центарот за 
социјална работа каде лицето престојува. 

Центарот за социјална работа, во случаите од 
став 1 на овој член има право на надоместок на тро-
шоците од општинската заедница за социјална заш-
тита од општината на чие подрачје лицето има жи-
веалиште, а за лицата со непознато живеалиште од 
Републичката заедница. 

Член 86 
Центарот за социјална работа по службена долж-

ност прибавува докази за утврдување на фактичката 
положба на лицето во положба од социјална потреба. 

При утврдувањето положбата од социјална пот-
реба и обликот на социјалната заштита, центарот за 
•социјална работа изготвува социјална анамнеза. 

Член 87 
Против решението на првостепениот орган за 

правата од социјалната заштита решава општинска 
та заедница. 

Член 88 
Пријавувањето на лицата со пречки во психич-

киот и физичкиот развиток за разврстување се врши 
во центарот за социјална работа. 

Пријавувањето од став 1 на овој член го вршат 
медните заедници, здравствените, воспитно-образов 
ните и другите организации на здружениот труд, оп-
штега ен о-ху м ан итар н ите организации, родителите 
односно старателите, роднините и граѓаните. 

Член 89 
Центарот за социјална работа врз основа на наод 

и мислење. од стручна организација на здружениот 
труд која исполнува посебни услови донесува заклу-
чок за видот и степе нот на оштетен оста и го еви-
дентира лицето со пречки во психичкиот и физич-
киот развиток. 1 

Против заклучокот за видот и степенот на ош-
тетеноста од став I на овој член може да се изјави 
приговор по кеј центарот за социјална работа до-
несува (решение, 

По жалба против решението од став 2 на овој 
член решава Републичкиот комитет за здравство и 
социјална политика. 

Условите што треба да ш исполнува организаци-
јата на здружениот труд што дава наод и мислење 
при разврстувањето на првостепениот и второстепе-
ниот орган, начинот на разврстувањето и начинот на 
водењето на евиденцијата на лицата со психофизич-
ки недостатоци во центарот за социјална работа, ш 
пропишува Републичкиот комитет за здравство и со-
цијална политика во согласност со Републичкиот ко-
митет за образование и наука. 

Член 90 
Во случаите кога лицето од член 16 став 1 али-

неја 5 на овој закон има имот, а поднесе барање за 
остварување на основните права од социјалната заш-
тита, центарот за социјална работа може да склучи 
договор за доживотно издржување со што неговиот 
имот станува општествена сопственост. 

За користење на имотот на лицето од член 16 
став 1 алинеја 5 на овој закон, доколку лицето оства-
рува основно право од социјална заштита, центарот 
за социјална работа може да склучи договор со зем-
јоделска или друга организација на здружениот труд 
или заинтересирано лице. 

Надоместокот остварен од користење на имотот 
се смета за приход на општинската заедница и се 
користи за покривање на трошоците за остварување 
на основните права од социјална заштита. 

Член 91 
Правото на социјална заштита се стекнува од 

денот на почнувањето на постапката и трае до пос-
тоењето на условите за стекнување со тоа право, 

Член 92 
Корисникот на правото на социјална заштита е 

должен во рок од 15 дена да поднесе пријава до цен-
тарот за социјална работа за секоја промена која би 
влијаела на постоењето или промената на призна-
тото право на социјална заштита. 

Корисникот кој не ќе поднесе пријава во смисла 
на став 1 од овој член или поднесе неточна пријава 
е должен да ги врати, односно надомести средствата. 

Член 93 
Постапката за остварување на правата од соцк 

1* али ата заштита е итна и бесплатна. 
Решение по барање или предлог за остваруван, 

на правата од социјалната заштита се донесува в 
рок од 15 дена, а по исклучок кога е потребно д 
се прибават посебни докази, во рок од 30 дена по 
поднесувањето на барањето или предлогот. 

Член 94 
Центарот за социјална работа го спроведува из-

вршувањето на решенијата за признавање па правата 
од социјална заштита. 

Член 95 
Трошоците на постапката во врска со остварува-

њето на право од социјална заштита ги обезбедува 
општинската заедница. 

Член 96 
Во постапката за остварување на правата од со-

цијалната заштита се применуваат одредбите на За-
конот за општата управна постапка, ако. со овој 
закон не е поинаку определено. 

Во постапката од став 1 на овој оден центарот 
за социјална работа ги применува методите • на со-
цијална и друга стручна работа, 
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УШ. САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

Член 97 
Работниците во ошовните организации на здру-

жениот труд и во работните заедници што вршат ра-
боти од заеднички интерес за повеќе основни орга-
низации на здружениот труд; работните луѓе кои со 
личен труд и средства на трудот над мои постои 
право на сопственост вршат производни, земјоделски, 
занаетчиски, услужни и други професионални деј-
ности, заедно со работниците со кои ги здружуваат 
трудот и средствата на трудот, организирани во здру-
женија или во други облици на здружување; работ-
ните луѓе во работните заедници на државните орга-
ни, општествено-политичките организации и опште-
ствените организации и другите работни заедници 
што не се организирани како организации на здру-
жениот труд; активните воени лица и цивилните ли-
ца во служба на вооружените сили на СФРЈ; работ-
ните луѓе и граѓаните во месните заедници; работни-
ците во организациите на здружениот ТРУД од облас-
та на социјалната заштита здружени во повисок об-
лик на здружување на трудот и средствата; заинте-
ресираните општествени организации и здруженија и 
други заинтересирани организации и заедници и ра-
ботниците во организациите на здружениот труд што 
вршат дејност во областа на социјалната заштита, 
основаат самоуправни интересни заедници за соци-
јална заштита за задоволување на потребите и инте-. 
рееите во областа на социјалната заштита и за усог-
ласување на трудот во оваа област со тие потреби и 
интереси. 

Член 98 
Самоуправната интересна заедница за социјална 

заштита по правило се основа за подрачјето на една 
општина. 

Во општинската заедница, под условите утврдени 
со самоуправната спогодба за нејзиното основање или 
со нејзиниот статут можат да се организираат основ-
ни заедници или единици за определело подрачје 
или за остварување на определени заеднички ин-
тереси, заради што понепосредно остварување на оп-
ределени самоуправни права и интереси на работни-
ците и другите работни луѓе, организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници. 

Кога самоуправната интересна заедница за соци-
јална заштита се основа за подрачје пошироко од 
подрачјето на општината, за подрачјата на општини-
те се основаат основни заедници како делови на таа 
самоуцравна интересна заедница. 

Општинските заедници можат да се здружуваат 
во регионални самоуправни интересни заедници. 

Член 99 
Општинска самоуправна интересна заедница мо-

же да се основа и за повеќе сродни дејности. 

Член 100 
Заради остварување на солидарноста и заемноста, 

обезбедување на одреден обем на права и изедначу-
вање на условите за развој на социјалната заштита 
во Републиката, општинските заедници заедно со 
општествените организации од областа на социјална-
та заштита како и заинтересираните организации на 
здружениот труд и другите организации и здружени-
ја на граѓаните што се од општ интерес за Републи-
ката, со самоуправна спогодба се здружуваат во Ре-
публичка самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита. 

Член 101 
Дејноста на заедниците за социјална заштита е 

од посебен општествен интерес. 
Член 102 

Општинската заедница се основа со самоуправна 
спогодба која се утврдува на собирите на работните 
луѓе односно на собирите на работните луѓе и гра-
ѓаните, со мнозинство на гласови на работните луѓе 
односно работните луѓе и граѓаните што го сочи-
нуваат собирот. 

Самоуправната спогодба, во името на учесници-
те на спогодбата, ја склучуваат органите определени 
со статутот, односно со друг самоуправен општ акт 
на организацијата на здружениот труд или други 
организации и заедници. 

Член 103 
Самоуправната спогодба за основање и статутот 

на општинската заедница ги потврдува собранието 
на општината на чие подрачје е седиштето на заед-
ницата, а самоуправната спогодба за основање и ста-
тутот на Републичката заедница ги потврдува Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 104 
Вршењето на стручните, административните и по-

мошните работи Републичката заедница може да го 
довери на Републичкиот завод за унапредување на 
социјалните дејности, а општинските заедници на 
центрите за социјална работа. 

Член 105 
Надзор над законитоста на работата на општин-

ската заедница врши собранието на општината на 
чие подрачје е седиштето на заедницата. 

Надзор над законитоста на работата на Репуб-
личката заедница врши Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија. 

Член 106 
Средства за задоволување на заедничките пот-

реби и интереси во областа на социјалната заштита 
обезбедуваат работниците и другите работни луѓе и 
преку.-

— придонес од доходот на основните организа-
ции на здружениот труд,-

— придонес од личен доход од работен однос; 
— придонес од личен доход од земјоделска деј-

ност; 
— придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на стопанска дејност и 
— придонес од личен доход од самостојно врше-

ње на професионална дејност. 
Средства за социјална заштита се обезбедуваат 

и со издвојување од средствата остварени од игрите 
на среќа и од забавните игри на автомати и од 
други приходи. 

Член 107 
Општините и Републиката во рамките на' своите 

права и должности во областа на социјалната заш-
тита, обезбедуваат средства за социјална заштита 

Член 108 
Средствата за социјална заштита што се обезбе-

дуваат според одредбите на овој закон не можат да 
бидат во помал износ во однос на претходната го 
дина. 

Член 109. 
Обврзници на придонесот од доходот за соци-

јална заштита се основните организации на здруже-
ниот труд и другите корисници на општествени сред-
ства, распоредени со Одлуката за утдрдување на сто-
панските и нестопанските дејности („Службен лист 
на СФРЈ" број 14/77) во областа на дејностите од 
01 до 11. 

Основицата за пресметување на придонесот од 
доходот на организациите на здружениот труд од 
став 1 на овој член претставува остварениот доход. 

Член НО 
Обврзници на придонесот за социјална заштита 

од личен доход од работен однос се работниците 
што остваруваат личен доход од работен однос, ос-
вен работниците вработени кај обврзниците од член 
109 на овој закон. 
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Основица за пресметување и плаќање на придо-
несот од став 1 на овој член претставуваат сите па-
рични примања според Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 111 
Обврзници на - придонесот за социјална заштита 

од личен доход се и работните луѓе што самостојно 
вршат земјоделска, стопанска и вонстопанска деј-
ност. 

Основица за пресметување и плаќање на придо-
несот од став 1 на овој член е основицата на која 
се плаќа данок според Законот за даноците на гра-
ѓаните. 

Член 112 
Пресметувањето и уплатувањето на придонесот 

за социјална заштита од личен доход од работен 
однос го вршат исплатителите на личните доходи. 

Утврдувањето и наплатата на придонесот за со-
цијална заштита од личниот доход од член 111 на 
овој закон, го врши органот за приходи на општи-
ната во роковите и на начин пропишани со Законот 
за даноците на граѓаните. 

Член 113 
Во поглед на пресметувањето, уплатувањето, зас-

тареноста и присилната наплата на придонесот за 
социјална заштита од доходот на организациите на 
здружениот труд, се применуваат соодветните од-
редби од Законот за данок на доход на организа-
циите на здружениот труд. 

Во поглед на пресметувањето, плаќањето, заста-
реноста, присилната наплата и отписот на придоне-
сот за социјална заштита од личен доход и казните 
се применуваат соодветните одредби од Законот за 
даноците на граѓаните. 

Член 114 
Општината во рамките на своите права и долж-

ности утврдени со Уставот и законот го утврдува и 
обезбедува остварувањето на општите општествени 
потреби во областа на социјалната заштита кои се 
задоволуваат на ниво на општина. 

Врз основа на став 1 на овој член општината 
обезбедува средства за: 

— вршење на работите и задачите на центарот 
за социјална работа утврдени во рамките на овлас-
тувањата на центарот како орган на старателство 
и како организација на здружениот труд со јавни 
овластувања утврдени со посебни закони, и 

— други потреби утврдени со закон и одлука 
на собранието на општината. 

Член 115 
Републиката и обезбедува средства на Репуб-

личката заедница за-. 
— учество во изградбата, адаптацијата и опрему-

вањето на организациите на здружениот труд за со-
цијална заштита од општ интерес за Републиката, и 

— покривање на трошоците на лица со непозна-
то живеалиште корисници на социјална заштита. 

Член 116 
Средства на Републичката заедница се обезбеду-

ваат на начин утврден со прописите што важеле на 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

IX. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО ВОНРЕДНИ 
УСЛОВИ 

Член 117 
Заедниците за социјална заштита и организа-

циите на здружениот труд за социјална заштита 
се должни во самоуправните општи акти, во соглас-
ност со закон, да ги утврдат своите задачи за обез-
бедување на социјалната заштита во вонредни ус-
лови (природни и други вонредни состојби, непо-
средна воена опасност и во војна). 

Член 118 
Заедниците за социјална заштита и организа-

циите на здружениот труд за социјална заштита се 
должни да обезбедат средства и други услови за ра-
бота во вонредни услови. 

Член 119 
Во вонредни услови заедниците за социјална заш-

тита и организациите на здружениот труд, за соци-
јална заштита се должни да ја приспособат својата 
организација на работа, да преземаат мерки на не-
пречена работа и за отстранување на последиците од 
таквата состојба. 

Член 120 
Претседателот на Републичкиот комитет за здрав-

ство и социјална политика може на организациите 
на здружениот труд за социјална заштита и на ра-
ботниците во социјалната заштита да им определи 
посебни задачи кои во редовни услови не се нивни 
дејности, односно задачи. 

X КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 121 
Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари ќе 

се казни организацијата на здружениот труд за со-
цијална заштита за прекршок: 

— ако не пружи социјална заштита на лице во 
положба од социјална потреба (член бб став 1); 

— ако не БОДИ или неуредно ја води пропиша-
ната евиденција и документација и не ги доставува 
пропишаните податоци (член 43); 

— ако не го прими корисникот на основните 
права од социјална заштита (член бб став 2); 

— ако оневозможи вршење на стручен надзор 
(член 76 став 1) и 

— ако во определениот рок не преземе мерки 
за отстранување на утврдените недостатоци од извр-
шениот стручен надзор (член 76 став 3). 

За прекршоците од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата на 
здружениот труд за социјална заштита со парична 
казна од 2.500 до 10.000 динари. 

XI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 122 
Првостепениот орган е должен во рок од 6 месе-

ци од денот на влегувањето во сила на овој закон 
да изврши преведување на лицата кои оствариле 
право на постојана парична помош според Законот 
за социјалната заштита („Службен весник на СРМ", 
број 9/78 и 43/78) и ги исполнуваат условите пропи-
шани со овој закон. 

До донесувањето на решение за преведување од 
став 1 на овој член корисникот на постојаната па-
рична помош ќе прими аконтација во висина одре-
дена со прописите што биле во сила до донесувањето 
на овој закон. 

До донесувањето на самоуправната спогодба од 
член 19 став 3 на овој закон, по новите барања "за 
остварување на постојана парична помош ќе се ис-
платува аконтација. 

Член 123 
Општинските заедници и општините се должни 

да го пропишат обемот на правата од социјалната 
заштита од член 33 на овој закон во рок од 6 месе-
ци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Организациите на здружениот труд за социјална 
заштита се должни да ја усогласат својата дејност 
со одредбите на овој закон во рок од 1 година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 124 
Спроведбените прописи од член 68 став 3 и член 

89 став 4 на овој закон Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика ќе ги донесе во рок 
од 6 месеци од денот на влегувањето во »сила .на овој 
закон. 
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Член 125 
Општествениот договор или друг самоуправен 

општ акт од член 14 став 1 и самоуправните општи 
акти од член 16 став 2, член 19 став 3, член 29, 
член 34, член 35, став 2, член 54 став 3 и член 67 
став 2 на овој закон ќе се донесат во рок од 6 месе-
ци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 126 
До основање на центар за социјална работа, ра-

ботите од надлежноста на центарот ги врши орга-
нот на управата на општината надлежен за работите 
на (социјалната заштита. 

Член 127 
Социјалните работници со завршена виша школ-

ска подготовка кои до денот на влегувањето во сила 
на овој закон имаат повеќе од 15 години работен 
стаж во областа на социјалната заштита, можат и 
понатаму да ги извршуваат стручните работи од 
областа на социјалната заштита, иако во однос на 
шкотската подготовка не ги исполнуваат условите 
пропишани со овој закон. 

Социјалните работници со завршена виша школ-
ска подготовка кои на денот на влегувањето во сила 
на овој закон не ги исполнуваат условите од став 
1 на овој член. должни се во рок од 5 години од 
денот на влегувањето во сила на овој закон да се 
здобијат со соодветно високо образование, а во спро-
тивно губат право да вршат стручни работи во об-
ласта на социјалната заштита. 

Член 128 
Републичкиот завод за социјални прашања — 

Скопје продолжува со работа како организација на 
здружениот труд за социјална заштита од општ ин-
терес за Републиката, под назив Републички завод 
за унапредување на социјалните дејности — Скопје. 

Продолжуваат со работа како организации на 
здружениот труд за социјална заштита од општ ин-
терес за Републиката и Заводот за рехабилитација 
на деца и младинци со оштетен вид Скопје, Заво-
дот за рехабилитација на деца со оштетен слух — 
Битола, Центарот за професионална рехабилитација 
на младинци со оштетен слух — Скопје, Специјален 
завод — Демир Капија, Заводот за згрижување, вос-
питување и образование на деца и младинци — 
Скопје, Домот за доенчиња и мали деца — Битола 
и Заводот заѕ рехабилитација на деца и младинци 
— Скопје. 

Член 129 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанале да важат: Законот за социјална заштита 
(„Службен весник на СРМ", број 16/70, 20/71, 35/71 
и 34/72), Законот за сместување на деца во други 
фамилии („Службен весник на СРМ" број 24/60 и 
14/65) и Законот за самоуправните интересни заед-
ници за социјална заштита („Службен весник на 
СЕМ", број 5/74). 

87. 
Врз основа на член 165 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
27 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА 
СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

СЛУХ, ГОВОР И ГЛАС — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на одредбите на Статутот на 
Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас — 
Скопје, што се однесуваат на дејноста на Заводот, 

начинот на остварување на здравствената заштита на 
граѓаните во Заводот, донесувањето на планот за 
развој, здружувањето на средствата и нивната наме-
на, начинот на одлучување на претставниците на оп-
штествената заедница, користењето на средствата, оп-
штонародната одбрана и општествената самозаштита 
и условите за именување на индивидуален работово-
ден орган, што го донесоа работниците на Заводот 
на референдумот одржан на 15 април 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-636/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општеетвено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

88. 

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за ре-
публичките награди („Службен весник на СРМ" број 
39/84), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 27 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТА 
НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА 

„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" 

Се потврдува Правилникот за работа на Одборот 
за доделување на наградата „Гоце Делчев", што го 
донесе Одборот за доделување на наградата, на сед-
ницата одржана на 15 март 1985 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-637/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Опште ствено-политички от собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 
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89. 
Врз основа на член 62 од Законот за научноис-

тражувачката дејност („Службен весник на СВМ" број 
16/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на одделни 'седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕ 

НУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА 
НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА — СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Одлуката за именување 
директор на ООЗТ Институт за национална историја 
— Скопје, со која за директор е именуван 

академик д-р Манол Пандевски, научен советник 
во ООЗТ Институт за национална историја. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-660(/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општественочполитичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, ,с. р. 

90. 
Врз основа на член 26 став з од Законот за заш-

тита на националните паркови („Службен весник на 
СВМ" број 33/80), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на одделни седници на Соборот 
на здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 27 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КО 
МИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБО-
ТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК 

„ГАЛИЧИЦА" — ОХРИД 

За членови на Конкурсната комисија за именува-
ње индивидуален работоводен орган на ООЗТ На-
ционален парк „Галичица" се именуваат: 

Кирил Апостолов, секретар на ОК на СКМ 
Охрид и 

Атанас Бришковски, директор на РО Шумарство 
и примарна преработка на дрво „Кајмакчалан" — 
Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 0Ѕ-661/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски; е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на бпштеетвено-политичкиот собор, 

М-р Павле Георгиевски, е. р. 

91. 
Врз оонова на член 164 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 10/83 и 
43/85), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на одделни седници на Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот собор, одржа-
ни на 27 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ 
БОЛЕСТИ — СКОПЈЕ 

Се разрешуваат досегашните претставници на оп-
штествената заедница во Советот на Болницата за 
нервни и душевни болести — Скопје доради истек 
на времето за кое се именувани: 

Милица Милиќ, 
д-р Милан Јовановки, 
Трајко Стипцаров, 
Биљана Поленаковиќ, 
Сефер Мимидиновоки и 
д-р Тодор Ќосев. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Болницата за нервни и душевни болести 
— Скопје се именуваат: 

Крсте Здравков,ски, член на Секцијата за здрав-
ство при РК на ССРНМ (од РО на СЗБ од НОВ на 
Македонија), 

Миодраг Поповски, извршен секретар на Прет-
седателството на ОК на СКМ Карпош — Скопје и 

д-р Тодор Ќосев, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на град Скопје, врабо-
тен во Здравствениот дом — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 0Ѕ-662/1 
27 февруари 19Ѕ6 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општественочполитичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

92. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за на-

соченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ 
ТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ОЧНИ БОЛЕСТИ — 

СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на ООЗТ Клиника за очни 
болести, поради истек на времето за кое се имену-
вани : 

Димитар Јовановски, 
Перо Велковски и 
Рафе Филиповски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Клиника за очни болести, се. име-
нуваат; 
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Бранкица Арсениевска — Те мелевска, делегат 
во Општеетвено-политичкиот собор на Собранието на 
СРМ, 

д-р Борка Кишмашова, претседател на Комитетот 
за здравство и социјална политика на СО Центар — 
Скопје и 

м-р Сандре Нонкуловски, советник во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-663/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општественочполитичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

93. 
Врз основа на член 164 од Законот за здравстве-

ната заштита („Службен весник на СВМ" број 10/83 и 
43//85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 27 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ 
ТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Републичкиот завод за 
здравствена заштита во Скопје, поради истек на 
времето за кое се именувани: 

Миле Јаковски, 
Тосум Пахуми и 
Анте Крстевски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Републичкиот завод за здравствена заш-
тита во Скопје, се именуваат: 

Евдокија Гркова, член на Претседателството на 
ГК на ССРНМ Скопје, 

Драган Миленк овски. секретар на Собранието на 
Општинската организација на Црвениот крст на Ма-
кедонија „Центар" — Скопје и 

Ристо Папеимонов, помошник секретар на СИЗ 
за општествена заштита на децата — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-664/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

94. 
Врз основа на член 248 став 3 од Законот за 

насоченото образование („Службен весник на СРМ" 
број 16/85), Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, 
одржани на 27 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 

НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 
НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ 

/ 

Се разрешува досегашниот претставник на оп-
штествената заедница на РО Земјоделски факултет 
— Скопје, поради истек на времето за кое е имену-
ван: 

Никола Јовановски. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје, се 
именува: 

Коста Аврам ов ски, вработен во Републичкиот 
центар за унапредување на индивидуалното земјо-
делство „Примена", член на Секцијата за развој на 
самоуправните социјалистички односи во земјодел-
ството и селото. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-665/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

95. 
Врз основа на член 154 став 4 од Законот за 

водите („Службен весник на СРМ" број 6/81), Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата на Соборот на здружениот труд, одржана 
на 27 февруари 1986 година, донесе ^ 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА ОД ПРИ-
ДОНЕСИТЕ ВО ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА НАМЕНИ 
ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС ВО ОБЛАСТА НА ВОДО-
СТОПАНСТВОТО ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 

ГОДИНА 

Се дава согласност на Програмата за користење 
на здружените средства од придонесите во водо-
стопанството за намени од поширок интерес од об-
ласта на водостопанството за периодот од 1986 до 
1990 година што ја донесе Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница за водостопанство на сед-
ницата одржана на 24 јануари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-667/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, е. р 
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96. 
Врз основа на член 51 став 1 од Законот за 

научи о-истражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" број 16/85), Собранието на Социјалистичка Ре 
публика Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот' труд, одржана на 27 февруари 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА 
ЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ВО НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА 

ТА ДЕЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување на на-
чинот за обезбедување средства за задоволување 
на потребите во научно-истражувачката дејност за 
1986 година број 12-22/1 што ја донесе Собранието 
на Самоуправната интересна заедница на научните 
дејности во хемиската, текстилната, кожарската и 
гумарската индустрија, индустријата за целулоза и 
хартија и соодветните трговски дејности на седницата 
одржана на 13 февруари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА 'СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-672/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

97. 
Дрз основа на член 51 став 1 од Законот за 

научно-истражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" број 16/85), Собранието на Социјалистичка Ре 
публика Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ НА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА 

ПОТРЕБИТЕ ВО НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКАТА 
ДЕЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување на на-
чинот за обезбедување средства за задоволување на 
потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 
година број 13-79/1 што ја донесе Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на научните деј-
ности во фармацевтската и козметичката индустрија, 
здравството и социјалната заштита и соодветните тр-
говски дејности на седницата одржана на 13 февруа-
ри 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-691 
27 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж, Илија Черепналковски, е. р. 

98. 
Врз основа на член 51 став 1 од Законот за 

и ау чн о-истр ажувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" број 16/85), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ ЗА ОБЕЗ-
БЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПО-
ТРЕБИТЕ ВО НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

ЗА 1986 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување на на-
чинот за обезбедување средства за задоволување на 
потребите во н ауч но - ист р ажув ачк ата дејност за 1986 
година број 14-92/1 што ја донесе Собранието на 
Општата самоуправна интересна заедница на научни-
те дејности на седницата одржана на 13 февруари 
1986 година. 

. СОБРАНИЕ НА СО Ц И Ј А Л И СТ И Ч КА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-692 
27 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

~ д-р инж. Илија Черепналковски, е. р 

99. 
Врз основа на член 51 став 1 од Законот за 

научно-истражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" број 16/85), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВА-
ЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ ВО НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА-

ТА ДЕЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување на 
начинот за обезбедување на средствата за задоволу-
вање на потребите во научно-истражувачката деј-
ност за 1986 година број 09-41/1 што ја донесе Со-
бранието на самоуправната интересна заедница на 
научните дејности во рударството, црната и обое-
ната металургија, металната индустрија, неметалните, 
електростопанството и соодветните трговски дејности 
на седницата одржана на 13 февруари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-693 
27 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж, Илија Черепналковски, е. р, 
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100. 
Врз основа на член 51 став 1 о(д Законот за 

научно-истражувачката дејност („Службен весник на 
СЕМ" број 16/35)/ Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ 
НА ПОТРЕБИТЕ ВО НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКАТА 

ДЕЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување на на-
чинот за обезбедување средства за задоволување на 
потребите во научно-истражувачката дејност за 1986 
година број 11-125/1 што ја донесе Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на научните деј-
ности во градежништвото, станбено-комуналните деј-
ности, индустријата на градежни материјали, сообра-
ќајот и врските и соодветните трговски дејности на 
седницата одржана на 13 февруари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-694 
27 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

101. 
Врз оанова на член 51 став 1 од Законот за на-

учноистражувачката дејност („Службен весник на 
СРМ" број 16/85), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 27 февруари 1986 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО 
ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЧИНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ 
НА ПОТРЕБИТЕ ВО НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКАТА 

ДЕЈНОСТ ЗА 1986 ГОДИНА 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија е согласно со Одлуката за утврдување на на-
чинот за обезбедување на средствата за задоволу-
вање на потребите во научно-истражу вачката дејност 
за 1986 година број 10-33/1 што ја донесе Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на на-
учните дејности во земјоделството, водостопанството, 
преработката на земјоделски и сточарски цроизводи, 
шумарството, преработката на дрво и соодветните 
трговски дејности на седницата одржана на 13 фев-
руари 1986 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-695 
27 февруари 1986 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

102. 
Врз основа на член 27 алинеја 5, а во врска со 

член 122 од Деловникот на Соборот на општините 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, Соборот на општините на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
одржана на 27 февруари 1986 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА 
СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се разрешува од функцијата секретар на Соборот 
на општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија 

Загорка Нинковска, поради исполнување на ус-
ловите за остварување право на лична пензија. 

За секретар на Соборот на општините на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија се 
именува 

Мира Николовска, советник во Соборот на оп-
штините. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-676 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на општините, 
Сервет Салиу, е. р. 

103. 
Врз основа на член 7 став 2 од Законот за уче-

ство на Републиката ио финансирањето на сеизмо-
лошката и ниже пер сксчсе измо лошк ата дејност („Служ-
бен весник на СРМ" број 18/83), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд, Соборот на оп-
штините и на Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 27 февруари 1986 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕИЗМОЛОШ-
КАТА И ИНЖЕНЕРСКО-СЕИЗМО ЛОГИКАТА ДЕЈ-
НОСТ ЗА ПЕРИОДОТ 1986—1990 ГОДИНА ШТО ГО 

ФИНАНСИРА РЕПУБЛИКАТА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат работите што се 

финансираат од Републиката за развој на сеизмолош-
ката и инженерско-оеизмолошката дејност во СР Ма-
кедонија за периодот од 1986 до 1990 година, а ќе ги 
извршуваат Институтот за земјотресно инженерство 
и инжењерска сеизмологија и Сеизмолошката опсер-
ваторија при Природно-математичкиот факултет на 
Универзитетот „Кирил и Методиј" во Скопје и тоа: 

1. Развој и инсталирање на телеметриска мрежа 
сеизмолошки станици со компјутерска обработка на 
податоците за потребите на брза и точна идентифи-
кација на јачината и локацијата на земјотресите слу-
чени во СР Македонија или регионите околу грани-
ците на Републиката. За развојот на овој систем од 
5 телеметриски станици ќе -се извршат (Следните ра-
боти.-

1.1. Избор на локациите на сеизмолошките ста-
ници што ке бидат лоцирани во Републиката, како и 
локациите на р ад и оп ред ав а т е л ит е и р адио црне мни-
ците. 

1.2. Испитување на сигурноста на локациите за 
пренос на сигналите со бараната точност. 

1.3. Проектирање и избор на карактеристиките 
на опремата од телеметрискиот систем. 

1.4. Избор на опремата од домашно производство 
и од увоз и ко мп опирање на истата. 
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1.5. Избор на опремата за обработка на регис-
траџиите од случени земјотреси (процесен компјутер). 

1.6. Развој на потребниот пакет компјутерски 
програми за собирање и обработка на податоци од 
земјотрес и програми за идентификација на каракте-
ристиките на земјотресите и подготвување на упат-
ството за секојдневно оперирање. 

1.7. Подготовка на локациите за инсталирање на 
сеизмолошките станици, радиопредавателите и радио-
приемниците. 

1.8. Калбрирање и тестирање на опремата пред 
нејзиното инсталирање на терен. 

1.9. Инсталирање на опремата на терен и неј-
зино функционално поврзување, испитување и вклу-
чување во постојана оперативна состојба 

1.10. Вградување на компјутерските програми во 
системот. 

1.11. Формирање на сеизмолошка служба за кон-
тинуално регистрирање на сеизмолошката активност 
во СР Македонија. 

2. Модернизација на постојната мрежа за оеиз-
молошки станици во СР Македонија, во градовите 
Скопје, Охрид и Валандово. Оваа модернизација на 
мрежата се состои од: 

2.1. Доведување на постојната мрежа од три се-
измолошки станици на современо ниво на опреме-
ност. Оваа мрежа треба да обезбеди податоци од та-
ков квалитет кои непосредно ќе можат да се корис-
тат во практични и научни цели. 

2.2. Набавка на дополнителна опрема за авто-
матска обработка на регистрације и податоците од 
случените земјотреси, 

2.3. Зајакнување на службата со нови стручни 
кадри. 

3. Вршење на тековни работи што произлегуваат 
од член 2 и член 3 од Законот за учество на Репуб-
ликата во финансирањето на сеизмолошката и ин-
женерско-оеизмолошката дејност и тоа од сеизмолош-
ката дејност. 

3.1. Постојано следење — регистрирање, анализи-
рање и архивирање на податоците за земјотресите 
преку постојните сеизмолошки станици. 

3.2. Обработка на регистрациите и податоците 
за утврдување на основниот сеизмички • ризик на од-
делни подрачја и на целата територија на Соција-
листичка Република Македонија. 

3.3. Изработка и посто јано дополнување на кар-
тата на земјо треси ат а реонизација на територијата 
на Социјалистичка Република Македонија. 

3.4. Објавување на податоци за сеизмичките по-
јави и 

3.5. Меѓународна размена на податоци од случе-
ните земјотреси. 

Од инженерско-сеизмолошката дејност ќе се вр-
шат следните работи-. 

3.6. Инсталирање и редовно одржување на мре-
жата од инструменти за регистрација на силните зем-
јотреси на територијата на Социјалистичка Република 
Македонија. 

-3.7. Собирање, обработување и анализирање на 
регистрациите на силните земјотреси, публикување на 
регистрације, изготвување на технички подлоги за 
утврдување на сеизмичкиот ризик на одделни под-
рачја, дополнување на картата на земјогреаната рео-
низација на Социјалистичка Република Македонија и 
за изготвување на технички прописи за проектира-
ње и градење на објекти во земјогреани подрачја. 

3.8. Проучување на последиците од силните зем-
јотреси, давање на стручна помош за извршување на 
класификација на степенот на оштетување и упот-
ребливост на објектите, изготвувањето на општи и 
технички нормативи за уривање, расчистување и са-
нација на оштетените објекти и 

3.9. Меѓународна размена на податоци од случе-
ните силни земјотреси. 

II 
Финансиските средства за извршување на работи-

те предвидени со оваа програма ги обезбедува Ре-
публиката, во годишни износи што ќе се утврдуваат 

со буџетите на СР Македонија во периодот од 1986 
до 1990 година во вкупен износ од 265.955.000,00 ди-
нари. 

За развој и унацредување (точките 1 и 2 од 
оваа програма) потребни се следните средства: 

— во динарски износ • 40.700.000 дин. 
— во девизен износ (210.500 САД 

долари) 210.500 X 310,00 65.255.000 ДИН. 
За тековно извршување на ра-
ботите определени со закон 
(точка 3 од оваа програма) по- . 
требни се средства во износ од: 160.000.000 дин. 

III 
Непредвидените трошоци што може да настанат 

за извршување на активностите од член 3 точки 2 
и 3 од Законот за секој случен земјотрес ќе бидат 
дополнително специфицирани и за секој конкретен 
случај ќе се доставува посебно барање за обезбеду-
вање на потребни средства од Републиката, односно 
општината. 
IV 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-675/1 
27 февруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р ин^с. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините. 

Сервет Салиу, е. р. 

Претседател 
на Општествено-нолитичкиот собор, 

Павле Георгиевски, с р. 

104. 
Врз основа на член 339 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија, а во врска со Опште-
ствениот план на СР Македонија за периодот од 1986 
до 1990 година. Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија на седницата на Соборот на 
здружениот труд одржана на 27 февруари 1986 го-
дина и на седницата на Собранието на Републичка-
та самоуправна интересна заедница за здравствена 
заштита одржана на 26 феврури 1986 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СМРТНОСТА НА ДОЕНЧИ-
ЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 
1986 ДО 1990 ГОДИНА 

I 
Во периодот од 1986 до 1990 година ќе продол-

жи спроведувањето на мерките и активностите за 
намалување на смртноста на доенчињата и малите 
деца во Социјалистичка Република Македонија. 

II 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата треба да придонесе за намалување на 
смртноста на доенчињата и малите деца особено во 
селските подрачја на Социјалистичка Република Ма-
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кеданија преку .спроведување на мерки за подобру-
вање на здравствената заштита на мајките и де-
цата, а особено со интензивирање на работата на пат-
ронажната и советувалишната дејност, зголемување 
на процентот на раѓањето со стручна помош, пла-
нирање на семејството, подобрување на исхраната, це-
лосен опфат на надлежните на имунизација и други 
превентивни мерки. 

Истовремено, со мерките и активностите во Про-
грамата ќе се обезбеди подостапна, поефикасна и 
поквалитетна здравствена заштита со што значително 
ќе се подобрат условите за живот на село. 

До 1990 година стапката на смртноста на доенчи-
њата ќе се намали на околу 36%о, а на смртноста на 
децата од 1 до 4 години на околу 1%о. Намалување-
то ќе биде посебно изразено во општините кои во 
1984 година имале над 60 умрени доенчиња на 1000 
живородени. 

Превентивните посети во диопанзерската дејност 
кај децата од 0 до 6 години ќе пораснат од 20,8'°/о 
во 1984 на 24,0'°/о во 1990 година, а кај жените од 
41,9 на 45'% во истиот-период. 

III 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Здравствените работници што ќе ја спроведуваат 
оваа програма, лекарите, медицинските сестри и аку-
шерките, покрај обезбедување на навремено лекува-
ње на болните, ќе применуваат активен диспанзерски 
метод на работа со превентивни мерки за заштита на 
мајките и децата и тоа: 

1. ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖЕНИТЕ 

1.1. Планирање на семејството: 
— ќе се формираат посебни организациони еди-

ници за планирање на семејството, предбрачни и 
брачни советузалишта во општините со над 1500 
раѓања годишно; 

— ќе се прошири и интензивира дејноста на 
Центарот за планирање на семејството во Заводот за 
здравствена заштита на мајки и деца при Здравстве-
ниот дом — Скопје со обезбедување на адекватен 
простор, спрема и кадар за предбрачно, брачно сове-
тувалиште и станица за стерилитет и 

— ќе се воведат нови (помалку штетни по здрав-
јето на жената) методи за прекинување н а бременос-
та („менструалтта регулација" и др.). 

1.2. Здоавствег-го-воопитни и образовни мерки: 
— поголем дел на населението од фертилна воз-

раст ќе биде запознато со можностите за планирање 
на семејството и раѓање на сакани деца; 

— ќе се организираат курсеви за прворотки во 
групи од 8 до 10 жени во траење од 15 часа, од кои 
10 часа од медицинска сестра или акушерска и 5 часа 
од лекар и 

— извршители на овие мерки се центрите и со-
ветувалиштата за планирање на семејството, органи-
зационите единици од примарната здравствена зашти-
та, детските и гинеколошкс-аку ше реките одделенија. 

1.3. Совети за контрацепција; 
— поголем процент од женското население во 

адолесцентната и фертилната возраст ќе се опфатат 
со совети за избор на најеоодветно контрацептивно 
средство и метод после извршен општ гинеколошки, 
а по потреба и лабораториски преглед; 

— ќе се следат жените — кориснички на орални 
контрацептивни средства со контролен преглед секои 
6 месеци, јао мерење на тежината и крвниот прити-
сок, а еднаш годишно и на шеќерот во крвта и 

— ќе се организираат курсеви за контрацепција 
за група од 10 жени во траење од 45 минути еднаш 
месечно. 

1.4. Перинатална заштита: 
Во сите општини во Републиката ќе се обезбеди 

диспанзерска здравствена заштита од постојан гине-
колог. Во зависност од ризикот кај бремената, леун-
ката и новороденчето перинаталната заштита ќе се 

организира во 3 нивоа на ниво на општина, на ниво 
на здравствените региони и на ниво на Републиката. 

Организацијата и функционирањето на перина-
талната заштита во Републиката ќе се остварува спо-
ред Самоуправната спогодба за поделба на работата 
во здравствеиите организации во СР Македонија. 

1.5. Ке бидат опфатени сите бремени во совету-
валишта каде ќе добијат информации за исхраната, 
за штетноста од пушењето, за облекувањето во бре-
меноста и за сексуалната хигиена, за вработеноста и 
работните услови, за психичката активност, за закон 
ските права за време на бременоста, за здравствени-
те проблеми во текот на бременоста, за примената 
на лекови, подготовките за раѓање, хигиената на ле-
унката, потребата од доење на детето и за повторни-
те посети во советувалиштето. 

1.6. До 1990 година во Републиката ќе се достиг-
не во просек 5 прегледи (посети) по бремена во со-
ветувалиште, а кај ризичната бременост повеќе. 

Првиот преглед е систематски и се извршува во 
првите 3 месеци од бременоста. При првиот преглед 
се отвора книшка на бремената според образец што 
ќе го утврди Заводот за здравствена заштита на мај-
ки и деца при Здравствениот дом — Скопје. Првиот 
преглед содржи: општ преглед, преглед на устата и 
забите, лабораториски изедувања на урината, ком-
плетна крвна слика, крвна група и Рх фактор, серо-
лошки реакции на луес, по потреба и на други ин-
фективни заболувања, телесна тежина, крвен прити-
сок, установување на ризичните фактори и оценка 
на исходот на бременоста. 

1.7. Ќе се вршат контролни прегледи во второ и 
трето тримесечје (каде постојат услови и секој ме-
сец) кои содржат најмалку мерење на артеријалната 
тензија, телесната тежина и преглед на урината. При 
прегледот во последниот 9-ти месец од бременоста 
ќе се установува положбата на плодот, состојбата на 
родилните патишта, ќе се оцени здравствената сос-
тојба на бремената и ќе се утврдува каде ќе се извр-
ши породувањето. 

1.8. Ќе се извршат најмалку 2 патронажни посе-
ти по бремена, а кај ризичните бременоста (мајки 
помлади од 17, постари од 35 години и со незаврше-
но осумгодишно училиште) повеќе. 

1.9. До 1990 година ќе се постигне опфат со 
стручна помош при раѓањето кај 90% од родилките, 
со просечен престој од 5 до 6 дена во породилиште. 

1.10. Организационите единици од примарната 
заштита секојдневно ќе бидат известувани од стра-
на на породилиштата за местото на живеење на мај-
ката, за тежината при раѓањето и за здравствената 
состојба на новороденчето и родилката кои во те-
кот на денот се отпуштени дома, особено на децата 
родени со ризик. 

1.11. Ќе се врши профилакса на Резус Д сензи-
билизација на Рх негативните мајки по раѓање и 
абортус. 

1.12. Ќе се врши преглед на леунката и на но-
вороденчето во домот од лекар во текот на првата 
недела на раѓањето. 

1.13. Ќе се вршат во просек 4,0 патронажни по-
сети по леунка (а ка ј родените во домашни услови 
повеќе — по можност секојдневно во текот на прва-
та недела). Посетата опфаќа: нега и контрола на 
здравјето на новороденчето (очи, папче, кожа, слуз-
ници, исхрана, постела), нега и контрола на здравје-
то на леунката (дојка, генитални органи, совет за 
исхрана, активност, хигиена, превенција на бремено-
сти и значењето и потребата од доење на детето, 
можности за контрацепција и др.). 

2. ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

2.1. Организација на диопанзероката дејност: 
— диспанзерите за деца и медицинските едини-

ци на село ќе водат регистар на родените деца и 
здравствен картон, а за децата родени со ризик отво-
раат посебен картон за следење на дете родено со 
ризик; 
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— децата за кои се 'Сомнева дека имаат заоста-
нување ©0 развојот ќе се (испраќаат на верифика-
ција на оштетеноста на функциите и натамошно сле-
дење — лекување и рехабилитација во соодветни 
здравствени организации: 

— децата кои се со поголем ризик од смрт ќе 
се диопанзеризираат по групи (деца на- вештачка ис-
храна, со рахитис, со мала ро дил на тежина, со роди-
тели без завршено осумгодишно училиште, со лоши 
станбени и материјални прилики во семејството, де-
ца без еден родител, хипотрофични, со хронични 
пневмопатии и акутно болни), а состојбата на овие 
деца а к ш ш о ќе се следи со поголем број на патро-
нажен посети и со поголем број на прегледи — по-
сети во советувалиште. За социјалните проблеми ќе 
се известува центарот за социјална работа и ќе се 
настојува заеднички да се помогне на родителите 
(социјална помош, помош со млеко за исхрана на до-
енчето и др.) и 

— ќе се врши анкетирање за околностите "кои до-
веле до смрт на доенче и истите еднаш месечно ќе 
се разгледуваат од страна на стручниот колегиум во 
дишанзерот, односно во медицинската единица на 
село со раководителот на дејноста за здравствена 
заштита на жени и деца во општината. При анали-
зирањето на околностите и причините за смрт ќе се 
посвети посебно внимание на активноста и мерките 
кои ги презема здравствената дејност. 

2.2. Ќе се следи психичкиот и физичкиот разви-
ток на децата преку; 

— преглед на новородените во породилиште и 
дома (одредување на вредноста на Апгар, установу-
вање на аномалии и оштетувања при раѓањето); 

— 5,0 посети (прегледи) на доенчето во совету-
валиште од кои во I, III и IX месец од возраста во 
кои ќе се опфатат и прегледите на хемоглобин и 

"еритроцити. При секоја посета во советувалиште ќе 
се врши преглед по органи и системи (кожа, муску-
ли, бели дробови, вид, слух, колкови, знаци на ра-
хитис) и ќе се следи растот и развојот; 

— 5 патронажна посети по доенче, а првата по-
сета заедно со лекарски преглед на новороденчето 
ќе се врши во домот; 

— 2 патронажен посети на деца во втората го-
дина на возраст; 

— една посета во советувалиште на децата од 1 
до 6 години и 

— за децата во ризик (диспанзеризирани во гру-
пи) ќе се обезбеди поголем број посети во советува-
лиште и дома од патронажен работник; 

2.3. Ќе се врши здравствено воспитување и прос-
ветување преку: 

—> организирање на курсеви „Здраво доенче и 
дете" во траење' од 15 часа до 10 часа од медицинска 

сестра и 5 часа од лекар во ^ординационите единици 
од примарната заштита и тоа на 20 до 50 раѓања 1 
курс; 

— печатење на здравствено-воспитни летоци во 
врска со исхраната и негата на доенчето. 

2.4. Ќе се обезбедува млеко во .прав за сите до-
енчиња на вештачка и мешана исхрана* без надомест, 
а кај доенчињата до 6 месечна возраст адаптирани 
хмлека во прав. 

IV 

КАДРИ, ПРОСТОР И ОПРЕМА 

За реализација на здравствените мерки од Про-
грамата ќе се прошири мрежата и ќе се зголеми 
кадарот според табела 1 што е составен дел на Про-
грамата, ќе се изградат и опремат медицинските еди-
ници на село и Центарот за планирање на семејство-
то при Заводот за здравствена заштита на мајки и 
деца, ќе се обезбеди опрема за интеррегионалната 
функција на Клиниката за гинекологија и акушер-
ство (за перинатолошките потреби) и за опремување 
на одделот за интензивна нега на загрозени ново-
роденчиња при Клиниката за детски болести според 
Програмата за изградба и опремување на клинички 
и друг современ простор за здравствена заштита од 
општ интерес за Републиката за периодот 1986—1990 
година што ќе Ја донесе Собранието на Републичката 
заедница за здравствена заштита. 

Од 1985 до 1990 година ќе се зголеми: 
— бројот на медицинските, единици на село со 

постојан лекар од 157 на 218; 
— бројот на лекарите во медицинските единици 

на село од 236 на 321, на медицинските сестри од 
387 на 510, на акушерките од 228 на 313 со сооднос 
од 2,6 медицински сестри — акушерки по лекар; 

— бројот на лекарите во детските диопанзери од 
242 на ,276, а на помошниот медицински персонал од 

- 404 на 435, а соодносот на лекарите со децата од 0 
до 6 години (градски деца) ќе остане на 680 деца по 
лекар и 

— бројот на гинеколозите во дисланзерите за 
жени од 62 на 123, на помошниот медицински пер-
сонал од 179 на 211 со намалување на жените од ге-
неративен период по вработен гинеколог во диспан-
зер ОД 8.508 на 4.495. 

Во поливалентна патронажна дејност во градо-
вите ќе работат 192 патронажни работника од 5000 
до 7000 жители: од град 1 поливалентен патронажен 
работник. 

Во периодот 1986—1990 година во реализацијата 
на мерките и активностите од Програмата во селски-
те населени места ќе бидат организирани медицин-
ски единици во кои ќе работат здравствени работ-

. ници и тоа: 

МЕДИЦИНСКИ ЕДИНИЦИ И КАДАР НА 
СЕЛСКОТО ПОДРАЧЈЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА 

(Табела 1) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . И 12 13 14 15 

Кавадарци 2 2 9 11 4 4 6 7 8 10 2531 . 2271 3,5 4,2 
Кичево 2 2 4 6 4 6 7 9 5 7 6919 4552 3,0 2,7 
Кочани 4 4 9 4 4 5 8 . 10 3 .6 6431 5091 2,8 3,2 
Кратово 1 2 3 3 1 2 2 3 3 4- 7747 3538 5,0 3,5 
К. Паланка 3 4 - 5 4 • 3 3 6 7 5 5 6619 6147 3,7 4,0 
Крушево 1 2 2 2 1 2 2 2 4 5 7515 3603 6,0 3,5 
Куманово 10 16 6 1 10 18 16 22 . 8 11 6201 3382 2,4 1,8 
Неготино 2 3 3 3 1 1 1 1 3 4 9318 8920 4,0 5,0 
Охрид 6 6 10 10 6 15 . 10 20 А 6 3891 1472 2,3 1,7 
Прилеп 8 10 6 7 8 10 1 10 20 25 4432 3263 8,6 3,5 
Пробиштип 1 2 1 2 1 3 1 3 1 3 7791 2368 2,0 2,0 
Радовиш 3 6 — — 3 6 3 6 — 3 5617 2773 1,0 1,5 
Ресен 4 • 4 — , 2 1 3 1 3 4 6 10984 4820 5,0 3,0 
Св. Николе 3 3 3 3 3 4 4 6 5 ' 5 2725 1726 3,0 2,8 
Струга 11 13 11 9 25 22 71 83 25 29 1609 1873 3,8 5,1 
Струмица 14 23 2 .— 18 26 19 30 8 15 3386 2442 1,5 1,7 
Тетово 18 31 9 — 26 41 76 76 19 19 
Т. Велес 10 11 3 5 10 11 5 5 12 15 1651 1324 1,7 1,8 
Штип 2 2 5 7 2 2 22 2 8 9 5009 4548 5,0 5,5 
Скопје 25 28 1 1 55 59 48 76 21 34 1369 1398 1,3 1,9 
Гази Баба 7 9 1 1 22 23 19 27 6 9 
Карпош 6 7 — — 15 16 13 23 6 11 
К. Вода 7 7 — — 11 12 11 17 7 8 
Чаир 5 5 — — 7 8 5 9 3 6 

А К Т И В Н О С Т И 

1. Во здравствените региони ќе се формираат 
комисии за следење на Програмата за намалување на 
смртноста на доенчињата и малите деца на ниво 
на регион, кои ќе ја следат здравствената состојба 
и заштита на мајките и децата, организираноста на 
здравствената дејност и ќе предлагаат мерки за ре-
шавање на проблемите од овој домен. На ниво на 
Републиката овие задачи ќе ги врши Комисијата за 
следење на спроведувањето на мерките и активнос-
тите во Програмата. 

2. Заводот за здравствена заштита на мајки и 
деца: 

— ќе ги следи виталните показатели во Репуб-
ликата, особено раѓањата и смртноста на децата по 
населени места и за тоа ќе ги информира здравстве-
ните организации во Републиката најмалку еднаш 
годишно; 

— ќе врши едукација на здравствените работни-
ци на теренот преку семинари и стручни упатства; 

— ќе врши стручен надзор и стручно-методо-
лошка помош во диспанзерите и медицинските еди-
ници на село; 

— ќе ја прошири и зајакне дејноста на Центарот 
за планирање на семејството во Скопје; 

— во соработка со Републичкиот комитет за 
здравство и социјална политика и надлежните орга-
низации ќе ги следи проблемите околу снабденоста 
на Републиката со детска храна и средства за кон-
трацепција; 

— ќе ја следи исхраната, растот и развојот на 
децата во Републиката и ќе предлага мерки за нив-
но подобрување и 

— ќе ја следи, евакуира и програмира здрав-
ствената состојба и заштитата на мајките и децата 
во Републиката. 

3. Самоуправните интересни заедници за здрав-
ствена заштита при договарањето на здравствената 
заштита со здравствените организации од своите 
подрачја ќе обезбедат приоритетно и целосно вклу-
чување во договорите на сите мерки и активности 
од оваа програма. 

4. Републичкиот завод за статистика ќе врши 
најрано можна обработка на податоците за раѓање 
и смрт, со проширување и зголемување на бројот 
на информациите, 

5. Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија, Конференцијата за општествена актив-
ност на жените, Советот за планирање на семејството, 
Црвениот крст на Македонија и други органи и ор-
ганизации, со своите програми во соработка со здрав-
ствените организации ќе придонесат за реализација 
на целите и мерките во Програмата. (Оформување 
на центри за планирање на семејството, проблемите 
на снабдување со млеко за доенчињата, контрацеп-
тивни средства и др.). 

6. Месните заедници во соработка со здравствен 
ните организации кои дејствуваат на нивното подрач-
је, ќе помагаат во - решавањето на организационите 
проблеми на здравствената дејност за отстранување 
на негативните влијанија на факторите од околината 
врз здравјето на населението и на децата (водоснаб-
дување, диспозиција на отпадните материи, хигиената 
на становите', организирање на здравствено-воспит-
ните и други акции во здравството). Од посебно зна-
чење ќе биде здравствените работници да потекну-
ваат и постојано да живеат во средината во која 
работат. 

7. Собранијата на општините и здравствените ра-
ботни организации, во рамките на годишните про-
грами за развој на здравствената дејност за своето 
подрачје, ќе ли вклучуваат сите цели и мерки од 
оваа програма, приспособени на нивното подрачје, 
а особено планираното зголемување на бројот на 
здравствените работници, обезбедување на млеко во 
прав без надоместок за доенчиња од семејства со 
ниски лични примања, контрацептивии средства, како 
и пораст на нивото- на мерките на здравствената 
заштита на мајките и децата. 

8. Републичкиот комитет за здравство и социјал-
на политика во соработка со Републичката самоуп-
равна интересна заедница за здравствена- заштита 
ќе ги координира активностите во врска со реали-
зацијата на Програмата. 

VI 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Во реализацијата на оваа програма ќе учеству-
ваат општинските заедници за здравствена заштита, 
месните заедници, општините, Републиката и Репуб-
личката заедница за здравствена заштита. 

За реализација на Програмата за периодот од 
1986 до 1990 година Републиката ќе учествува со 
средства во висина на издвоените средства за спро-
ведување на Програмата за 1985 година, валоризира-
ни со предвидениот можен пораст на средствата на 

V 
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Републичкиот буџет што подлежат на ограничување 
утврден со Резолуцијата за економскиот и социјал-
ниот развој на СР Македонија за тековната година. 

Републичката заедница "за здравствена заштита 
ќе учествува со средства во висина на издвоените 
средства за спроведување на Програмата во 1985 го-
дина валоризирани со предвидениот можен пораст 
за здравствена заштита утврден со Резолуцијата за 
економскиот и социјалниот развој на СР Македонија 
за тековната година. 

Општините ќе учествуваат со средства за оства-
рување на задачите од Програмата за намалување 
на смртноста -'на доенчињата и малите деца во виси-
на на издвоениот износ во 1985 година, валоризиран 
со предвидениот можен пораст на средства на бу-
џетите на општините, утврдени со Резолуцијата на 
економскиот и социјалниот развој на СР Македонија 
за тековната година. 

Распределбата на средствата со кои Републиката 
и Републичката заедница за здравствена заштита ќе 
партиципираат во спроведувањето на оваа програма, 
по намена и општини ќе се врши врз основа на 
економски и медицински критериуми што ќе ги ут-
врди Собранието на Републичката заедница за здрав-
ствена заштита, со претходна согласност на Изврш-
ниот совет на Собранието на СР Македонија, а на 
предлог на Комисијата за следење на спроведувањето 
на мерките и активностите во Програмата. 

VII 
Оваа програма ќе се објави во „Службен весник 

на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-686 
27 фебруари 1986 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

105. 
Врз основа на член 339 од Уставот на Социјалис-

тичка Република Македонија, а во врска со Општес-
твениот план на Социјалистичка Република Македо-
нија за периодот од 1986 до 1990 година, Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
2.7 февруари 1986 година и на седницата на Собра-
нието на Републичката самоуправна интересна заед-
ница за здравствена заштита, одржана на 26 фев-
руари 1986 година, донесе 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКА-
ТА И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО СР МА-

КЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 
ГОДИНА 

I 
Во среднорочни от период за општествено-еко-

номскиот развој во Републиката од 1986 до 1990 го-
дина ќе продолжи спроведувањето на мерките и 
активностите насочени кон решавање на најнриори-
тетните проблеми во подобрувањето на санитарно-
хигиеноката и епидемиолошката состојба во Соција-
листичка Република Македонија. 

Целта на оваа програма е да продолжи ната-
мошната активност во подобрување на санитарно-
хигиенската и епидемиолошката состојба во Репуб-
ликата. а посебно подобрување на санитаршо-хигиен-
ската положба на водоснабдувањето во селските на-
селени места, 

Со Програмата се предвидени мерки за значи-
телно намалување на цревните заразни заболувања, 
мерки за намалување и ерадикација на одделни за-
разни заболувања за кои постојат специфични ефи-
касни мерки за заштита, обезбедување на услови за 
снабдување со хигиенска и исправна вода за пиење 
на населението во селата, следење на загадувањето 
на површинските води, следење на загадувањето на 
воздухот и одразот врз здравјето на населението во 
најзагрозените населени места, подобрување на по-
ложбата на хигие неко-е пи д емио л о шките дејности и 
санитарно-инспекциоките служби. 

Спроведувањето на наведените мерки и актив-
ности значително ќе придонесе и за подобрување 
на територијата за општонародна одбрана, како и за 
подобрување на животниот стандард воопшто. 

II 

ПОДОБРУВАЊА НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА 
СОСТОЈБА НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО И ОТСТРА-
НУВАЊЕТО НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ И МАТЕРИИ 

ВО СЕЛАТА НА СР МАКЕДОНИЈА 

Санитарно-техничките мерки предвидени со оваа 
задача имаат за цел намалување на морбидитетот од 
цревнмте заразни заболувања, по пат на намалување 
и ограничување на ширењето на причинителите на 
овие заболувања во животната средина. 

1. Мерки за подобрување на водоснабдувањето 
Во периодот од 1986 до 1990 година се предви-

дува да се реши положбата на водоснабдувањето по 
пат на изградба на современи хигиенски водоводи 
во околу 40 села годишно, односно вкупно во 200 
се л а, со пр о се чем изи о е н а п ар тици п аци ј ата н а Репу б -
ликата по 2 км по село, односно вкупно околу 400 
км водоводни цевки. 

Учесници во извршувањето на овие мерки ќе 
бидат Републиката., собранијата на општините и мес-
ните заедници во селата. 

Републиката ќе партиципира во изградбата на 
овие водоводи со водоводни цевки за главен довод 
во делумен или целосен износ, како и со стручно-ме-
тодолопжа помош која ќе се состои во ревизија на 
проектот, преглед на изворот и неговата околина, 
преглед на водата од изворот, надзор во тек на 
градба и преглед на завршените објекти. 

Општините ќе учествуваат со изготвување на 
квалитетна инвестиционо-техничка документација, со 
материјални средства, со градежни материјали и ква-
лификувана работна рака, со технички надзор за 
треме на изградбата и со решавање на имотно-прав-
ните односи во спорнине случаи. 

Месните заедници ќе ја организираат акцијата 
и ќе учествуваат во изградбата на водоводите со 
работна рака, парични средства и материјали. 

Средствата на Републиката ќе се доделуваат на 
корисниците врз основа на јавен конкурс, а изборот 
на населбите ќе се врши според епидемиолошки, хи-
гиенски и техничко-организациони критериуми и тоа: 

— несигурна или неповолна епидемиолошка сос-
тојба на акутните цревни заразни заболувања; 

— неповолна санитарно-хигиенска осстојба на во-
доснабдувањето — застарени и хигиенски несигуреии 
в одо е н абд ит е л ни објекти, лош квалитет на водата, 
мали количества и неудобно користење на водата; и 

— можност со рационални зафати и помали вло^ 
жувања да се обезбеди хигиенско водоснабдување 
за што поголем број села односно жители, како и 
подобри услови за стопанисување и одржување на 
водоводите. 
Ј 

2. Мерки за хигиенска диспозиција на хуманите 
фекалии 

1 
Во извршувањето на овие мерки ќе учествуваат 

Републиката, собранијата на општините и месните 
заедници. ' _ , , ~ 

Републиката ќе обезбедува ме то до л ошк о-инструк-
тивна помош, односно бесплатни нацрти хигиенски 
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клозети и ѓубришта, преглед на проектите за канали-
зација и системите за пречистување на отпадните 
води, давање сугестии за проектна задача на систе-
мот за отстранување на отпадните води и друго 
како и учество со канализациони цевки за главниот 
колектор во целосна или делумна должина. 

Во периодот од 1986 до 1990 година Републиката 
ќе учествува во изградбата на канализација во 3 до 
5 села годишно, односно вкупно 20 до 25 села. 

Средствата ќе се доделуваат врз основа на јавен 
конкурс при што корисникот треба да ги исполнува 
најмалку следниве услови: 

— да има ревидиран изведбен проект, водосто-
панска и градежна дозвола; 

— да има согласност на надлежниот совет за 
заштита на човековата средина (а за општините 
Струга, Охрид, Ресен, Гевгелија, Дебар и Гостивар 
— од Републичкиот комитет за урбанизам и заштита 
на човековата средина); и 

— да има техничко-економски услови за одржу-
вање на канализациониот систем и пречистителната 
станица и контрола на испуштените отпадни води 
во (Приемниците. 

Собранијата на општините ќе учествуваат со из-
готвување на квалитетна инвестициона техничка до-
кументација за канализација, обезбедување на пот-
ребните согласности и дозволи — градежни, водо-
стопански и заштита на човековата околина и над-
зор во текот на градбата. 

Месните заедници ќе учествуваат во хигиенива-
цијата' на животната средина или со стимулирање на 
индивидуалните домаќинства да градат хигиенски 
клозети и ѓубришта или со изградба на систем за 
отстранување и пречистување на отпадните води од 
домаќинствата (фекална канализација). 

3. Мерки на санитарен надзор над водоснабду-
вањето и диспозицијата на отпадните води и 
материи 

Во периодот од 1986 до 1990 година ќе се пре-
зема следново: 

— надзор над селските водоводи најмалку еднаш 
годишно ќе вршат општините преку своите органи; 
лабораториската исправност на водата за пиење од 
селските водоводи ќе се следи најмалку еднаш ме-
сечно, а ќе го вршат општините преку надлежните и 
стручните организации; 

- — ќе се доставуваат извештаи од надзорот над 
објектите и од наодите од испитувањата на квали-
тетот на водите до надлежните органи во општи-
ните и до Републичкиот завод за здравствена заш-
тита, со мислење и предлог на мерки; и 

— ќе се врши надзор на индивидуалните објек-
ти за диспозиција на фекални и други отпадоци во 
селските домаќинства (клозети, ѓубришта), како и 
надзор на објектите за отстранување на фекални от-
падни води (фекалната канализација). Надзорот ќе го 
вршат општините преку своите органи и за состој-
бите ќе ги известуваат органите за санитарен над-
зор и Републичкиот завод за здравствена заштита. 

4. Следење на санитарно-хигиенската состојба на 
површинските води и водотеци во периодот 
од 1986 ДО 1990 година 

Во периодот од 1986 до 1990 година ќе се вршат 
испитувања на реките: Вардар со притоките Стру-
менчица, Радика и Црн Дрим и на езерата: Охрид-
ско, Преспанско, Дојранско, Мавровско и Дебарско. 

Примероците на водата за лабораториско испи-
тување ќе се земаат од 52 профила подалеку од 
крајбрежниот појас на реките и езерата 6 пати 
годишно, односно секој втор месец во годината, а 
на профилите на реката Вардар низводно од Скопје 
еднаш месечно. Истовремено ќе се врши и мерење 
на проектот на речните води. 

Примероците на водата ќе се испитуваат физич-
ко-хемиски, ТОКСИКОЛОШКИ и бактериолошки. 

5. Следење на загадувањево на воздухот во СР 
Македонија 

Општините во рамките на своите права и долж-
ности ќе организираат контрола на чистотата на 
воздухот на своето подрачје, а со цел за подобрување 
на санитарно-хигиенскага состојба во населените 
места во однос на аерозагадувањето. Контролата ќе 
се врши според стандардните методи кои се при-
менуваат во нашата земја т. е. регистрирање на на-
таложениот прав со седиментатори, а лебдечкиот 
прав, чадот и сулфор дво оксидот со гасомери. 

Ќе се следи загадувањето на воздухот со стан-
дардните методи во градовите Скопје, Битола, При-
леп, Нитов Велес и Куманово. 

III 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА МЕРКИТЕ И АКТИВНОСТИТЕ 
ЗА ЕЛИМИНАЦИЈА НА ДЕТСКАТА ПАРАЛИЗА И 
ДИФТЕРИЈА 'И ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛУВАЊЕ НА 
МОРБИДИТЕТОТ ОД ГОЛЕМАТА КАШЛИЦА И МА-
ЛИТЕ СИПАНИЦИ, КАКО И НАТАМОШНО НАМА-
ЛУВАЊЕ НА М О Р Б И Д И Т Е Т О Т ОД ДИЗЕНТЕРИЈА-
ЕНТЕРОКОЛИ ГИ, ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТА, ЦРЕВ-
НИОТ ТИФУС И ПАРАТИФУСИ, САЛМОНЕЛОЗИ 

И АЛИМЕНТАРНИ ТОКСИКО ИНФЕКЦИИ 

Ц е л 

Мерките и дејностите предвидени со Програмата 
за периодот од 1986 до 1990 година имаат за цел 
продолжување на остварувањето и одржувањето на 
поставените цели во претходните петгодишни програ-
ми, ^држувањето на постигнатите резултати против 
дифтеријата, елиминирање на детската парализа, ната-
мошното намалување на заболувањата од малите си-
паници и големата кашлица и нивно елиминирање 
како епидемски заболувања, како и следење и про-
учување на причините за одржување и ширење ца 
при чинител ите на цревните заразни заболувања со 
предлагање и преземање на мерки за нивното пона-
тамошно намалување. Од особено значење ќе биде 
епидемиолошкото проучување и сузбивањето на црве-
ните заразни заболувања на детска возраст, како и 
вирусните хепатит кои во нашата Република во 
последните години се одржуваат со мошне висок 
морбидитет. 

1. Дифтерија 

Во периодот од 1986 до 1990 година, за елимина-
ција на дифтеријата ќе се спроведуваат следниве 
мерки и активности: 

— следење на епидемиолошката состојба на диф-
теријата со зајакнат епидемиолошки надзор; 

— ажурно спроведување на задолжителната иму-
низација против дифтеријдта и зајакната контрола 
на извршувањето; 

— испитување на ефектот на извршената иму-
низација преку серолошке! скрининг, како и преку 
редовна документација и евиденција; и 

— следење на бацилоносителството на дифте-
ријата. 

2. Детска парализа 

Во периодот од 1986 до 1990 година за елими-
нација на детската парализа ќе се спроведуваат 
следниве мерки и активности: 

— опфат со задолжителната имунизација на си-
те деца кои подлежат; 

— зајакната контрола на спроведувањето на иму-
низацијата во сите општини и населени места, како 
и оцена за ефектот од имунизацијата преку серо-
лошкзи испитувања; 

— епидемиолошки и етиолошки испитувања при 
појава на заболување од детска парализа или сом-
невање на истата,-



Стр. 182 — Бр. 9 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

— испитување на циркулацијата на причинители-
те ла детската парализа во популацијата; и -

— обезбедување на вирусолошка дијагноза за 
секој пријавен случај на заболување или сомневање. 

3. Голема кашлица 

Во периодот од 19Ѕ6 до 1990 година, за ната-
мошно намалување на морбидитетот од »големата 
кашлица и спречување на јавување во епидемиска 
фарма, како и за оцена на епидемиолошката состој-
ба ќе . се преземаат следниве мерки и активности: 

— доследно спроведување во задолжителната 
имунизација со целосен опфат на децата кои под-
лежат, како и зајакната контрола на 'Спроведувањето 
на имунизацијата; и 

— испитување на етнологијата на пе рту сиф ррм-
ниот .синдром во детски колективи, како и на забо-
лените кои се јавуваат во амбулантно-поликлинички 
и ди слан заржите дејности во здравствените органи-
зации. . , 

4. Мали сипаници 

Во периодот од 1986 до 1990 година со активнос-
тите и мерките ќе се обезбеди значително намалу-
вање на морбидитетот од малите сипаници, елими-
нирање на појавите на епидемии од ова заболување 
на подрачје на општина или населба) и ќе се соз-

даваат услови за елиминација Во текот на ошој 
период ќе се спроведуваат следниве мерки и актив-
ности : 

— целосно спроведување на задолжителната иму-
низација против малите сипаници; 

— ригорозна контрола на спроведувањето на иму-
низацијата, како ќ оцена за опфатот; 

—. оцена за успешноста на извршената имуни-
зација преку серолошке испитувања; 

—. спроведување иа дополнителна имунизација 
при најдени пропусти или неуспешност, како и иму-
низација по епидемиолошки индикации; и 

—• зајакнат епидемиолошки надзор над ова за- -
болување, преку ажурно следење, целосно пријаву-
вање и епидемиолошки испитувања. 

5. Цревни заразни заболувања 

Во периодот од 1986 до 1990 година, ќе се спро-
ведуваат следниве мерки и активности: 

—• следење и анализирање на епидемиолошката 
состојба во СР Македонија во однос на акутните 
цревни заразни заболувања (дизентерија, ентероколи-
тир, цревен тифус, ларатифуе, вирусни хепатити, сал-
мотел озн* и алиментарни токсико инфекции; 

— обезбедување на .ажурно и поцелосно прија-
вување и следење на др ев;ките заразни заболувања; и 

— увид во епидемиолошките и други испитувања 
од страна иа теренските хи ги ено- елиде м и ал о шк и ак-
тавности. . 

6. Ке се врши испитувања на етнологијата на 
проливи кај децата од нула до седум годишна воз-
раст во соработка со детските диспанзер^ Со оваа 
задача ќе ' се постигне да се одредат најчестите при-
чинители на детските проливи, а со тоа и преземање 
одредени епидемиолошки испитувања, како и за при-
мена на соодветна терапија. 

7. Ќе се вршат епидемиолошки испитувања на 
вирусните хе патити во СР Македонија со зајакнат 
епидемиолошки надзор, и ќе се врши епидемиолош-
ко и етнолошко испитување на секоја епидемија од 
вирусните х е п а т и т 

Со годишните програми општините, здравствени-
те организации и самоуправните интересни заедни-
ци за здравствена заштита поконкретно ќе ги опре-
делат мерките и активностите за реализација на 
оваа програма. 

IV 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИО-
ЛОШ КАТА ДЕЈНОСТ И САНИТАРНО 

ИНСПЕКЦИСКИТЕ СЛУЖБИ 

Во периодот од 1986 до 1990 .година ќе се про-
должи со специјал избирањето на лекари по епидемии-
логија, хигиена, микробиологија и други специјалис-
ти од превентивна медицина. : 

Општините ќе водач- прижа за подобрување на 
квалификационата структура на вработените во са-
нитарните инспекции. 

V 

СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕТО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 

НА САНИТАРНА О-ХИ ГИ ЕНСКАТ А И ЕПИДЕМИО-
ЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО РЕПУБЛИКАТА 

Стручната комисија ќе укажува стручна помош 
во извршувањето на општинските, програми, ќе врши 
контрола во спр ове дување то на активностите и мер-
ките предвидени со оваа програма, ќе го следи из-
вршувањето на програмата, ќе го известува Репуб-
личкиот комитет за здравство и социјална политика 
и Републичката самоуправна интересна заедница За 
здравствена заштита и ќе предлага мерки за поус-
пешна реализација на програмата. 

VI : 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Во реализација на Програмата ќе учествуваат: 
населението, месните заедници, општините, Репуб-
ликата, Републичката заедница, за здравствена заш-
тита и Републичката самоуправна интересна заедни-
ца за водостопанство. 

За реализација на Програмата Републиката ќе 
партиципира со средства во висина на издвоените 
средства за спроведување на Програмата во 1985 
година, валоризирани со предвидениот можен пораст 
на средствата на Републичкиот буџет што подлежат 
на ограничување утврден со Резолуцијата за економ-
скиот и социјалниот развој на СР Македонија за те-
ковната година. 

Републичката заедница за здравствена заштита 
во реализација на Програмата ќе партиципира со 
средства во висина на издвоените средства за спрове-
дување на Програмата во 1985 година валоризирани 
со предвидениот можен пораст за здравствена заш-
тита, утврден со Резолуцијата за економскиот и со-
цијалниот развој на ОР Македонија во тековната го-
дина. 

•Републичката самоуправна интересна заедница 
за водостопанство во реализација на Програмата- ќе 
партиципира со средства .во висина на издвоените 
средства со Програмата за користење на здружените 
средства од придонесите во водостопанство За на-
мени од поширок интерес во областа на водостопан-
ството за периодот -од 1986 до 1990 година. 

Општините ќе учествуваат со средства за оства-
рување на задачите од Програмата за подобрување 
на санитарно-хигиеноката и епидемиолошката состој-
ба во висина на издвоениот износ во 1985 година, 
валоризиран со предвидениот можен пораст на сред-
ства на буџетите на општините утврдени со Резону-! 
Јдијата за економскиот и социјалниот развој на СР 
Македонија за тековната година. 

Распределбата на средствата со кои Републиката 
и Републичката заедница за здравствена заштита ќе 
партиципираат во спроведувањето, на оваа програма, 
по намена и општини ќе се врши врз основа на 
економски и медицински критериуми што ќе ги. ут-
врди Републичката заедница за здравствена заштита, 
со претходна согласност на Извршниот совет на Со-
бранието на СР Македонија, а на предлог на Коми-
сијата за следење на спроведувањето на Програмата. 

19 март 1986 
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VII 

Оваа програма ќе ос објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-687 
27 февруари 19Ѕ6 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
дипл. инж. Станко Младеновски, е. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Републичкиот буџет 
за 1986 година, објавен во „Службен весник на СРМ" 
број 44/85 направени се грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА 

1. Во Раздел 4 — Извршен совет на Собра-
нието на СР Македонија глава 3 — Секретаријат за 
кадровски прашања, позиција 54 конто 418, наместо 
зборот „ОСРН" треба да стои зборот „ССНР". 

2. Во Раздел 6 — Македонска академија на нау-
ките и уметностите позиција 78 конто 401 — Мате-
ријални трошоци-, треба да стои износот на контото 
„16.000.000" и во позиција 79, конто 402 — Аморти-
зација треба да стои износот на контото „2.400.000". 

3. Во Раздел 19 — Републички комитет за кул-
тура, позиција 215 конто 402 — Амортизација, на-
место износот „10.000" треба да стои износот „19.000". 

4. Во Раздел 28 — Републичка геодетска управа, 
позиција 296 конто 418 намената треба да гласи 
„Трошоци за затоплување". 

5. Во Раздел 52 ~ Републички суд за прекршоци, 
вкупно Раздел 52 (позиции од 460 до 465), наместо 
износот „31,875.000" треба да стои износот 
„31.873.000". 

6. Во Раздел 53 — Републички завод за суд-
ски вештачења во областа на финансиите, матери-
јалното работење и сообраќајот, позиција 472 кон-
то 418 намената треба да гласи „Инспекторски до-
даток". 

Бр. 13-643/1 
28 февруари 1986 година 

Скопје 
Од 3аконодавн о-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за извршу-
вање на Републичкиот буџет за 1986 година, обја-
вен во „Службен весник на СРМ" број 44/85, на-
правени се грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧ-

КИОТ БУЏЕТ ЗА 1986 ГОДИНА 

1. Во член 3 во четвртиот ред одоздола наместо 
зборот „инвестиции" треба да стои зборот „интер-
венции". 

2. Во член 14 наместо бројот „558" треба да 
стои бројот „562," 

Бр. 13-644/1 
28 февруари 1986 година 

Скопје 
Од Законодавно-праЈвната комисија 

на Собранието на С.РМ 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за изме-
нување и дополнување на Законот за данокот од 
доход на организациите на здружениот труд, обја-
вен во „Службен весник на СРМ", број 42/85, е 
направена грешка, поради што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВА-
ЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ ОД ДОХОД НА 

ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Во член 1 став 1 во четвртиот ред наместо 
бројот „4" треба да стои бројот „14". 

Бр. 13-383/1 
28 февруари 1986 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната комисија 

на Собранието на СРМ 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Законот за превоз 
во патниот сообраќај објавен во „Службен весник 
на СРМ" број 35/85, направени се грешки, поради 
што се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ 

СООБРАЌАЈ 

1. Во член 51 став 2 во четвртиот ред по збо-
рот „преработиле" да се додадат зборовите „купиле 
или продале". 

Во истиот член во ставот 4 во вториот ред по 
зборот „смета" да се додаде зборот „и". 

2. Во член 55 став 1 точка 5 во третиот, однос-
но четвртиот ред наместо зборот „соодветно" да 
стои зборот „моторно". 

Во истиот член во став 6 во првиот ред наместо 
бројот „4" треба да стои бројот „5". 

3. Во член 62 став 3 во првиот ред зборовите „и 
стока"- да се бришат. 

Бр. 13/2391 
3 март 1986 година 

Скопје 
Од Зак он одавн о-пр аган ата комисија 

на Собранието на СРМ 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
Н А З Д Р У Ж Е Н ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 746 од 3. VII. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-713-0-0-0, ја запиша во судскиот 
регистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на Основното училиште „Прпарими", Ц. О. — 
е. Голема Речица — Тетово, со следните податоци: 
Се брише досегашниот застапник Рецепи Рефик, 
привремен управник, без ограничување, а се запи-
шува новиот застапник Јусуфи Акик — директор, 
без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд ЈВО Скопје, Фи. бр. 
746/85. (286) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 602 од 29. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-792-0-0-0, ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Матичната библиотека „Кочо Рацин" 
со Ц. О. — Тетово, ул. „Тодор Циповски — Мерџан" 
бр. 64, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Митовска Живка, директор, а се запишува 
новиот застапник Јовановски Мирко, директор, без 
ограничување. 

Од Окружниот - стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
-602/85. (288) 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 937/84 од 31. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1581-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар усогласувањето со Законот на Мон-
т ажно -ин стап а те р еж а та задруга „Пламен", со различ-
на одговорност, Скопје ул. „Вељко Влаховић", кула 
III, 1 радски ѕид бр. 19. 

Основачи на задругата се: Стефковски Љупчо, 
Цветановски Ѓокица, Николовски Живко, Шкакарев 
Хоме и Јанковић Богдан, сите од Скопје. 

Основни дејности: 
— монтажа и инсталација на централно греење 

и уреди за'климатизација; 
— поставување и поправка на електрични инста-

лации ; 
— завршни занаетчиски работи во градежниш-

твото; 
— молеро-фарбарски, градежно-бравараки и ли-

марски работи. 
Задругата одговара со сите средства со кои што 

располага, а задругарите одговараат ограничено суп-
сидијарно до износот од 10.000,00 динари кој што 
го дале како влог. 

Задругата одговара во целост со сите средства со 
кои располага во правниот промет со трети лица, а 
задругарите кои што ја основале и пристапиле во 
Задругата одговараат ограничено супсидијарно до из-
носот од 10.000,00 динари за секоја обврска. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
937/84. (285) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со реше-
нието Фи. бр. 295 од 28. V. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-535-0-0-0, го запиша во суд-
скиот регистар 'престанокот на привремените мерки 
и промената на лицето овластено за застапување — 
привремен управник на Центарот за насочено обра-
зование „Кирил Пејчиновић", Ц. О. — Тетово, ул. 
„Браќа Миладиновци" бр. 134, со следните податоци: 
престанок на привремени мерки. 

Досегашниот привремен управник Томислав На-
умовски се запишува како в. д. директор, без огра-
ничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
295/85. (287) 

Окружниот стопански суд во Битола, со реше-
нието Фи. бр. 233 од 13. VI. 1985 година, на регис-
тарска влошка бр. 38, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Општинската самоуправна интересна заедница за 
становање — Демир Хисар; со следните податоци: 
Лице овластено за застапување е Веле Велевски, 
секретар, Со неограничени овластувања. 

Му престанува овластувањето на Живко Иванов-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
233/85. (293) 
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