
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

Понеделник, 31 декември 1979 
С к о п ј е 

Број 43 Год. XXXV 

Претплатата за 1979 година изне-
сува 500 динари. Овој број чини 16 
дин. Жиро сметка 40100-603-12498 

530. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 52 -
од Законот за здравството („Службен весник на 
СРМ" бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни сед,ници на Со-
борот (на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 27 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 

Се дава согласност на Статутот на Републич-
личкиот завод за здравствена заштита — Скопје, 
што го донесоа работниците на Заводот за здрав-
ствена заштита — Скопје, на референдумот одржан 
на 12. 6. 1978 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3225 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

531. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

СРМ и член 52 од Законот за здравство („Службен 
весник на СРМ" бр. 20/70), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Општестве-
но-политичкиот собор, одржани на 27 декември 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
СПЕЦИЈАЛНАТА БОЛНИЦА ЗА ОРТОПЕДИЈА, 
ТРАУМАТОЛОГИЈА И КОСНОЗГЛОБНА ТУБЕР-

КУЛОЗА - ОХРИД 
Се дава согласност на Статутот на Специјална-

та болница за ортопедија, трауматололија и кос-
нозглобна туберкулоза — Охрид, што го донесоа 
работниците на Специјалната болница за ортопеди-
ја, трауматологија и коонозглобна туберкулоза — 
Охрид, на референдумот одржан на 6 ноември 1979 
година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3226 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с.р. 
Претседател 

на Општествено-политичкиот 
собор, 

Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

532. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 15 
од Законот за високото образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на одделни 
седници на Соборот на здружениот труд и Опште-
ствено-политичкиот собор, одржани на 27 декем-
ври 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА 
ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН 
ТРУД - ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, ВО ДЕЛОТ 
СО КОЈ СЕ УРЕДУВА РЕЖИМОТ НА ЗАПИШУ-
ВАЊЕ НА СТУДИИ И УЧЕСТВО НА СТУДЕНТИ-
ТЕ И ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА 

ЗАЕДНИЦА ВО САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Се дава согласност на Статутот на Основната 
организација на здружениот труд Технолошки фа-
култет во Скопје, во делот со кој се уредува ре-
жимот на запишување на студии и учеството на 
студентите и претставниците на општествената за-
едница во самоуправувањето, што го донесоа работ-
ниците на Основната организација на здружен труд 
Технолошки факултет во Скопје, на референдумот 
одржан на 23 ноември 1979 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3227 
27 декемв,ри 1979 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Ката Лахтова, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

533. 
Врз основа на член 318, став 2 и член 332 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
а во врска со член 73 од Законот за девизното ра-
ботење и кредитните односи со странство („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 15/77), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 де-
кември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА 
ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКАТА 

И НА ОПШТИНИТЕ 

Член 1 
За потребите на Републиката и на општините 

во 1980 година, се утврдува вкупен износ на девизи 
во динарска противвредност од 249.500.000 динари. 
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Член 2 
Обемот на девизите и правото на купување на 

девизи за потребите на Републиката и на општи-
ните односно за нивните органи и организации, од 
член 1 на оваа одлука, ќе го утврди, по одделни 
намени и корисници, Извршниот совет на Собра-
нието на СР Македонија (Извршниот совет). 

Член 3 
Односот помеѓу конвертибилните и клириншки-

те девизи го утврдува Извршниот совет, со тоа што 
во вкупно утврдениот износ од член 1 на оваа од-
лука, конвертибилните девизи не можат да бидат 
поголеми од 90%. 

Член 4 
Се овластува републичкиот секретар за фи-

нансии да може, до утврдувањето на распоредот на 
девизите според член 2 од оваа одлука, да одобру-
ва користење на средства по барање на одделни ко-
рисници, кои во секој поединечен 'Случај не го над-
минуваат износот од 100.000 динари. 

Член 5 
Со девизите од член 1 на оваа одлука може да 

се вршат плаќања до 31 декември 1980 година. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1980 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3215 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот труд, 
инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

534. 
Брз основа на член 31 од Законот за здравст-

веното осигурување и задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението („Службен 
весник на СРМ", бр. 21/71 и 24/73), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на седни-
цата на Соборот на здружениот труд, одржана на 
27 декември 1979 година, и на седницата на Соб-
ранието на Републичката заедница на здравството 
и здравственото осигурување, одржана на 25 де-
кември 1979 година, донесе 

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

ЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1980 ГОДИНА 

I 
Со оваа програма се утврдуваат обемот на упра-

вата и поблиските критериуми за спроведување на 
задолжителните видови на здравствена заштита. 

II 

ОТКРИВАЊЕ, СПРЕЧУВАЊЕ, СУЗБИВАЊЕ И 
ЛЕКУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА, ВЕНЕРИЧНИ-
ТЕ И ДРУГИТЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ШТО ПОД-
ЛЕЖАТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУВАЊЕ 

Мерките против туберкулозата ги опфаќаат си-
те форми на белодробна и вонбелодробна туберку-
лоза, означени во Меѓународната класификација на 
болестите, повредите и причините за смрт на 1Х-та 
ревизија на категориите од 010 до 018. 

Масовните радиографски снимања на населе-
нието, систематските прегледи на определени групи 
население, како и масовните тестирања со тубер-
кулин се вршат врз основа на програмите на оп-

штествено-политичките заедници и самоуправните 
интересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување, според епидемиолошките индикации. 

Систематски прегледи за рано откривање на 
туберкулозата во 1980 година ќе се вршат по пат 
на радиографија на населението над 14 годишна 
возраст во општините: Центар — Скопје, Струмица, 
Валандово и Св. Николе. 

Горните прегледи ќе ги вршат Институтот за 
градни болести и туберкулоза на СРМ, антитубер-
кулозните диспанзери при медицинските центри и 
здравствените домови. 

Патронажни посети се вршат на заболени од 
туберкулоза три пати во годината, а на заболените 
во неактивна форма на туберкулоза најмалку ед-
наш годишно. 

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

Епидемиолошки надзор ќе се врши на лицата 
со неактивна туберкулоза со клинички, рендген-
ски и бактериолошки прегледи најмалку еднаш во 
годината, односно на лицата што се во контакт со 
заболени, а постои сомневање за заболување (спо-
ред медицинските индикации) — најмалку два па-
ти во годината. 

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

Во групата на венерични болести за кои се про-
грамираат мерки за откривање, спречување, сузби-
вање и лекување спаѓаат заболувањата наведени 
во Меѓународната класификација на болестите, по-
вредите и причините за смрт, ревизија во катего-
риите од 090 до 099. 

Откривањето, спречувањето, сузбивањето и ле-
кувањето се изведува, по правило, под раководство 
на специјалист-дерматовенеролог. Во местата каде 
што нема такви лекари, со тие задачи можат да ра-
ководат лекари од општа медицина. 

Посебните мерки за откривање, спречување, 
сузбивање и лекување на туберкулозата, венерич-
ните и други заразни болести, се однесуваат на за-
разните болести кои задолжително се пријавуваат 
врз основа на Законот за заштита на населението 
од заразни болести кои ја загрозуваат целата зем-
ја („Службен лист ,на СФРЈ", бр. 58/78) и Законот 
за заштита на населението од заразни болести 
(„Службен весник на СРМ", бр. 18/76). 

Посебните мерки ги преземаат здравствените 
станици, здравствените домови, медицинските цент-
ри, заводите за здравствена заштита, институтите 
и клиниките на Универзитетскиот центар за меди-
цински науки, специјалните и општите болници во 
рамките на својот делокруг на работа. 

Покрај мерките за откривање, спречување, суз-
бивање и лекување на туберкулозата, венеричните 
и другите заразни болести, во 1980 година ќе се 
спроведуваат и други мерки и активности предви-
дени со Акционата програма за подобрување на 
санитарно-хигиенската и епидемиолошката состојба 
во СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 го-
дина, во 1980 година, а за откривање на малари-
јата ќе се врши пасивен надзор според епидемио-
лошките индикации. 

Задолжителна имунизација против заразните 
болести ќе се врши и според Програмата за спро-
ведување на задолжителна имунизација на насе-
лението против заразни болести во 1980 година што 
ја донесува Републичкиот секретаријат за здрав-
ство и социјална политика. 

Погоре наведените мерки ги преземаат здрав-
ствените станици, здравствените домови, медицин-
ските центри, заводите за здравствена заштита, 
клиниките и општите болници. 
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III 
НЕГА, ЛЕКУВАЊЕ И ПРЕВОЗ НА БОЛНИ ОД 
ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ КОИ ПОРАДИ ПРИРОДАТА 
И СОСТОЈБАТА НА БОЛЕСТА МОЖАТ ДА ГО 
ЗАГРОЗАТ СВОЈОТ ЖИВОТ И ЖИВОТИТЕ НА 
ДРУГИ ЛИЦА ИЛИ ДА ГИ ОШТЕТАТ МАТЕРИ-

ЈАЛНИТЕ ДОБРА НА ОКОЛИНАТА 

Дијагноза на душевни заболувања или состојби 
може да постави лекар, а потребата од лекување и 
изолација може да ја утврди само лекар — невро-
психијатар. 

Лесните форми на овие заболувања, односно 
ремисии на заболувањето, можат да се лекуваат и 
амбулантно, но само по индикации, под надзор и 
упатство од лекар невропсихијатар. Лекувањето на 
болни од душевни болести се спроведува во бол-
ничките одделенија на медицинските центри, во 
специјалните болници за душевни болести и нев-
ропсихијатриска клиника. 

Мерките за здравствена заштита се однесуваат 
на заболени од следните манифестни видови ,на 
психози: шизофрени групи, маниј акодепресивни 
групи, инволутивни меланхолик паранои, сенилни 
и пресенилни психози со артериосклероза на мозо-
кот, алкохолни психози, епилепсија со психотични 
промени, симптоматски психози, како и поблиску 
означени психози. 

Прегледот, лекувањето и евиденцијата ги вршат 
соодветни здравствени организации во своите про-
стории или во станот на болниот според медицин-
ските индикации, вклучувајќи ги специфичните ле-
кови (психофармака). 

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

IV 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА ВО 
ВРСКА СО БРЕМЕНОСТА, ПОРОДУВАЊЕТО, 

МАЈЧИНСТВОТО И КОНТРАЦЕПЦИЈАТА 

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

1. Во текот на бременоста: 
— 3,0 посети по бремена или вкупно околу 

117.000 посети во советувалиште за бремени; 
— 1,0 патронажна посета по бремена или вкуп-

но 39.000 патронажни посети; 
— лабораториско иследување на крвни групи, 

РХ фактор и Васерман еднаш на сите прворотки 
или вкупно околу 14.400, на урината два пати или 
вкупно 77.000, а на хемоглобинот и еритроцитите 
најмалку еднаш кај околу 39.000 бремени жени." 

2. Стручна помош при раѓањето во здравстве-
ни организации или домот на родилката ќе се обез-
беди за околу 80% односно 31.200 родилни. 

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

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

— една патронажна посета во домот на леун-
ката или вкупно околу 39.000 посети. 

4. Следење, посебен надзор и контрола на же-
ните по првото прекинување ,на бременоста, а же-
ните со РХ негативен фактор по првото прекину-
вање на бременоста да добиваат анти Д гама гло-
булин. 

5. Опфат на 14% или на околу 60.000 жени во 
генеративниот период со совети за контрацепција и 
давање на контрацептивни средства без надомес-
ток. 

6. Прегледи и лекување на жената во здрав-
ствена организација или во станот, во случај на 
болест во врска со бременоста и комуникациите во 
текот на бременоста или како последица на бреме-
носта, породувањето и до 6 месеци по породување-
то, вклучувајќи ги и лековите. 

7. Забоздравствена заштита на жената во те-
кот на бременоста и 6 месеци по породувањето без 
протетика. 

8. Превоз со (са,нитетски коли или други пре-
возни средства при упатување во здравствена ор-
ганизација поради породување, во случај на болест 
во врска со бременоста ,и породувањето. 

Задачите и мерките во наведениот обем ги вр-
шат соодветните единици и здравствените станици, 
здравствените домови, медицинските центри, кли-
никите и Градската општа болница — Скопје. 

V 
ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦА-
ТА И МЛАДИНАТА ДО 20-ГОДИШНА ВОЗРАСТ 

Целосна здравствена заштита на децата и мла-
дината до 20-годишна возраст опфаќа: 

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

а) Новородено 
— просечно по една посета во советувалиште 

или дома или вкупно 39.000 посети; 
— просечно по една патронажна посета или 

вкупно 39.000 посети. 
б) Доенче 
— просечно по 2,6 посети во советувалиште или 

вкупно 102.000 посети; 
— просечно по 1,2 патронажна посета или 

вкупно 39.000 посети. 
в) Претшколски деца 
— просечно по една посета во советувалиште 

на децата во втората, третата и шестата година 
или вкупно околу 109.000 посети; 

— просечно по една патронажна посета на де-
цата во втората година на возраста или вкупно 
околу 37.000 посети. 

г) Училишни деца и младина до 20-годишна 
возраст 

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

— систематски преглед на учениците во I и IV 
година во средните училишта; 

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

Вкупно систематски прегледи од буквата г) 
околу 150.000. 

2. Заштита и лекување на заби: 
— систематски прегледи на забите, просечно 

еднаш во три години, откривање и санирање на 
аномалиите на забите, почнувајќи од третата годи-
на на животот со задолжителна санација; 

— лекувањето на забите со примена ,на орто-
педски мерки и давање на протетички помагала, 
вклучувајќи ги и лековите. 

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

4. Сместување и згрижување на мајката — ро-
дилка на болно дете до една година од животот за 
време на лекувањето на детето во стационарна 
здравствена организација. 

Задачите и мерките во наведениот обем ги вр-
шат здравствените станици, здравствените домови, 
медицинските центри, клиниките, специјалните и 
општите болници и заводите за медицинска реха-
билитација. 

VI 

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

ВОЗРАСТ 
Здравствената заштита на училишната младина 

и студентите на вишите и високите школи, факул-
тетите, уметничките академии до крајот на пропи-
шаното редовно школување, но најдоцна до навр-
шената 26-та година од животот, опфаќа: 
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1. еден систематски преглед на студентите од 
вишите школи во I година на студиите, а за сту-
дентите на факултетите и високите школи во I и 
II година на студиите во 19?0 година; 

2. заштита и лекување на заби — преглед и 
лекување на заби; 

3. протетички и рехабилитациони мерки кај 
оштетувањето и аномалиите на видот и слухот и 
ка ј ортопедски^ аномалии и деформитет^ што ги 
вршат здравствените станици, здравствените домо-
ви, медицинските центри, клиниките, специјалните 
болници и Заводот за медицинска рехабилитација 
на СРМ — Скопје. 

Систематските прегледи се вршат според посеб-
на програма изготвена од општествено-политички-
те заедници и самоуправните интересни заедници 
на здравството и здравственото осигурување. 

VII 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МЛАДИНАТА ДО 
НАВРШЕНИТЕ ДВАЕСЕТ И ШЕСТ ГОДИНИ ОД 
ЖИВОТОТ ВО ВРСКА СО СПРЕЧУВАЊЕТО И 

СУЗБИВАЊЕТО НА РЕУМАТСКАТА ТРЕСКА 

Здравствената заштита на младината до навр-
тените 26 години од животот во врска со спречу-
вањето и сузбивањето на реуматската треска, оп-
фаќа: 

1. Спречување и сузбивање на лабораториски-
те потврдени стрептококни заболувања на грлото и 
рецидиви на реуматска треска според медицински-
те и епидемиолошките индикации. 

2. Лекување во здравствени организации и во 
станот, вклучувајќи ги и лековите. 

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

VIII 
РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА МАЛИГ-

НИТЕ НЕОПЛАЗМИ 

Мерките за рано откривање и лекување на ма-
лигните неоплазми опфаќаат: 

1. Пријавување на малигните неоплазми. 
2. Систематски прегледи во врска со раното 

откривање на малигагате неоплазми (според прог-
рамите на самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување). 

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

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

IX 
РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА ШЕЌЕР-

НАТА БОЛЕСТ 

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

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

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

Наведените мерки ги преземаат здравствените 
станици, здравствените домови, медицинските цент-
ри, а лекувањето стационарните здравствени орга-
низации (медицинските центри и клиниките). 

X 
РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛНИТЕ 
ОД ПРОГРЕСИВНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА 

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

1. еден систематски преглед во годината на си-
те членови на семејството на болните, помлади од 
20 години; 

2. преглед и лекување во определени здравст-
вени организации или во станот на болниот, вклу-
чувајќи ги и специфичните лекарства; 

3. патронажен посети на болниот или на се-
мејството на болниот еднаш во годината. 

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

XI 

ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА-
ТА НАД 65 ГОДИШНА ВОЗРАСТ 

Целосната здравствена заштита на лицата над 
65 годишна возраст опфаќа: 

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

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

Прегледот и лекувањето се врши во здравст-
вени станици, здравствени домови, медицински цен-
три, клиниките, општите и специјалните болници, 
завод за медицинска рехабилитација на СРМ и 
Институт за градни болести и туберкулоза на СРМ. 

XII 

ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТУВАЊЕ 

Здравственото воспитување опфаќа подигање 
на здравствената култура на населението по пат на 
организирање на програмска здравствено-воспитна 
работа со здраво и заболено население, во секој-
дневната работа во советувалиштето, при патро-
нажната посета и преку други форми. 

При спроведувањето на програмската здравст-
вено-воспитна работа во здравствените и другите 
организации се користат методи на здравствено-вое-
питна работа со примена на нагледни здравствено-
воспитни средства и уредување на средината и ам-
биентот. 

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

Во спроведувањето на здравственото воспиту-
вање здравствените организации и организациите 
на Црвениот крст соработуваат со месните заед-
ници, организациите на Социјалистичкиот сојуз она 
работниот народ, организациите на Сојузот на Со-
цијалистичката младина, организациите на здру-
жениот труд од областа на науката, образованието 
и воспитувањето, како и со други самоуправни ор-
ганизации и заедници. 

XIII 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Финансирање на програмата за 1980 година ќе 
се врши според Законот за здравствено осигуру-
вање и задолжителните видови на здравствена 
заштита на населението и Договорот за основите на 
Општествениот план на општествено-економскиот 
развој на СР Македонија за периодот од 1976 до 
1980 година, и тоа: 

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

— за осигурениците — земјоделци и нивните 
членови на семејството — преку заедниците на 
здравството и здравственото осигурување на земјо-
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делбите и партиципација на Републиката од Репуб-
личкиот буџет во висина од 43.350.000 динари; 

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

— за ^осигурените л,ица со непознато живеа-
лиште од буџетот на Републиката. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3229 
,27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

535. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и точка IV 
од Третиот дел, поднаслов „Посебни обврски и за-
дачи за развојот на дејностите од посебно значење 
за остварување на договорената политика во об-
ласта на општествените дејности" од Општестве-
ниот план на Социјалистичка Република Македо-
нија за периодот од 1976—1980 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 25/76), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 27 декем-
ври 1979 година и на седницата на Собранието на 
Републичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување, одржана на 25 декември 1979 го-
дина, донесе 

АКЦИОНА ПРОГРАМА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НА-
МАЛУВАЊЕ ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕН-
ЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА ВО СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИО-

ДОТ 1976—1980 ГОДИНА ВО 1980 ГОДИНА 

I 
Во текот на 1980 година ќе продолжи спрове-

дувањето на мерките и дејностите за намалување 
високата смртност на доенчињата и малите деца, 
особено на селското подрачје. 

II 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Акционата програма ќе придонесе за натамош-
но намалување на смртноста на доенчињата во Со-
цијалистичка Република Македонија со продолжу-
вање на спроведувањето на мерките за подобру-
вање ,на здравствената заштита на мајките и де-
цата, а особено со зголемување процентот на раѓа-
њето со стручна помош, опфаќањето на доенчи-
њата, предучилишните деца и жените во советува-
липггата, зајакнување на патронажната дејност, 
планирање на семејството и други превентивни 
мерки. 

Истовремено со мерките на Акционата програ-
ма на населението од селските подрачја ќе се обез-
беди подостаина и поквалитетна здравствена заш-
тита, со што значајно ќе се подобрат условите за 
живот на тоа население. 

III 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Здравствените работници што ќе ја спроведу-
ваат оваа програма лекарите, медицинските сестри 
и акушерките, покрај обезбедување на благовре-
мено лекување на болните, ќе преземаат и посебни 
мерки за здравствена заштита на мајките и децата 
и тоа: 

а) За доенчињата и малите деца: 
— систематски прегледи за следење на п.сихо-

физичкиот развиток и здравствената состојба, 
— давање совети по сите прашања сврзани со 

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

други профилактичкзи мерки и 
— патронажна дејност. 
б) За жените: 
— грижа за здравјето на жените во текот на 

бременоста (прегледи во советувалишта, патронаж-
ни посети, контрола на забите, лабораториски ана-
лизи и др.), 

— работа на планирање на семејството и упату-
вање на жените за примена на современите методи 
на контрацепција и 

— здравствено воспитување на жените. 

IV 

НИВО НА ЗДРАВСТВЕНАТА СОСТОЈБА И ЗАШ-
ТИТАТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ШТО ЌЕ СЕ 
ПОСТИГНЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ВО 1980 ГОДИНА 

Врз основа на досегашното движење на пока-
зател,ите на здравствената состојба и заштита во 
последните години, Програмата за задолжителни 
видови на здравствена заштита и оваа програма, 
во 1980 година во Социјалистичка Република Ма-
кедонија ќе биде достигнато следното ниво на 
здравствената состојба и заштита на мајките и де-
цата: 

1. стапката на смртност на доенчињата во Ре-
публиката ќе се намали на околу 49%, 

2. процентот на родени со стручна помош ќе се 
зголеми на околу 80, 

3. процентот на ^лекуваните доенчиња пред 
смрт ќе се намали на околу 20, 

4. опфатот на доенчињата во совету в алиштата 
ќе биде над 90%, а на бремените жени над 95%, 
со просек 3,6 посети по доенче и 3,0 посети по бре-
мена жена, 

5. патронажната служба ќе изврши во просек 
2,2 посети ка ј доенчињата и 1 посета ка ј децата во 
втората година од возраста, бремените жени и ле-
унките, 

6. советувалиштата за контрацепција ќе дадат 
14 совети на 100 жени во фертилвн период. 

-V 

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

За обезбедување на услови за пошироко опфа-
ќање на мајките и децата со примарната здравст-
вена заштита и извршување на мерките од специ-
фичната заштита ќе се обезбеди следното: 

1. проширување на мрежата на медицинските 
единици на селското подрачје и зголемување бро-
јот на вработените здравствени работници; 

2. самоуправните интересни заедници на здрав-
ството и здравственото осигурување, при договара-
њето на здравствената заштита со здравствените 
организации од своите подрачја, да и дадат прио-
,ритетно место на здравствената заштита на мајките 
и децата и на обезбедувањето на услови за ра-
бота на медицинските единици на село; 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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3. во текот на 1980 (година здравствената заштита на жителите од селското подрачје ќе се 
спроведува со зголемен број здравствени работници според следната т а б е л а : ^ ^ „ „ . 

Медицински единици Л е к а р и Мед, сестри^^^^^Акушерки 

Со постојан Без постојан Постојани Повремени 
Општина лекар лекар 

1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 
има план има план има план има план има план има план 

СР Македонија 123 143 118 122 152 172 77 76 279 329 204 237 
Берово — 1 6 5 — 1 6 5 — — 6 6 
Битола 3 3 19 20 3 3 9 10 21 22 2 4 
Брод 1 2 1 1 3 4 1 1 2 2 7 7 
Валандово — — 1 1 — — 3 3 2 4 1 2 
Виница 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2 4 4 
Гевгелија 4 5 1 — 4 — 1 — 6 8 4 6 
Гостивар 9 9 5 6 15 17 3 4 24 26 22 24 
Дебар 3 3 4 4 3 3 1 1 5 4 5 6 
Делчево 2 2 4 4 4 4 1 1 7 8 5 6 
Д. Хисар 4 4 5 5 6 б — — 12 12 7 7 
Кавадарци 2 3 4 7 2 3 3 4 4 6 7 8 
Кичево 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 
Кочани 2 2 2 2 2 2 22 2 5 5 3 3 
Кратово — — — — — — — — — — 

Кр. Паланка 1 1 5 5 1 1 5 5 6 6 2 2 
Крушево — — 3 3 - — 4 4 2 2 4 5 
Куманово 10 11 6 8 10 11 — — ' 13 15 9 11 
Неготино 2 2 4 4 3 3 1 1 3 4 4 6 
Охрид 5 5 8 8 5 6 1 — 6 6 4 5 
Прилеп 6 8 2 — 6 8 2 4 - 15 15 
Пробиштип 1 1 — — 1 1 — — 1 1 2 2 
Радовиш 1 2 2 1 1 2 2 1 3 4 3 3 
Ресен 2 4 1 1 2 4 1 1 2 6 2 3 
Св. Николе 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 5 6 
Скопје 21 25 1 1 31 38 — — 26 57 19 27 
Струга 6 7 4 5 7 7 4 5 16 20 14 18 
Струмица 9 И 2 2 11 13 1 1 20 22 7 8 
Тетово 16 16 6 16 19 19 4 4 71 71 18 18 
Т. Велес 7 9 8 10 7 9 8 10 4 4 8 10 
Штип 1 2 6 5 1 2 6 5 2 2 8 8 

4.. Обезбедување на нужните предуслови за нор-
мална работа на екипите составени од лекар, ме-
дицинска сестра и акушерка; 

5. Обезбедување на стручно-методолошка по-
мош на здравствените работници од медицинските 
единици на село од страна на специјализираните 
кадри на Заводот за здравствена заштита на мај-
ки и деца и педијатрите и гинеколозите од соод-
ветното подрачје; 

6. ќе се изготви соодветна здравствено-нросвет-
на литература од областа на заштитата на мајки-
те и децата; 

7. следење извршувањето на плановите за ра-
бота на медицинските единици на село од страна 
на медицинските центри односно здравствените до-
мови; 

8. тесна соработка на дејностите за здравствена 
заштита на мајки и деца на медицинските единици 
на село со Црвениот крст, конференциите за оп-
штествена активност на жените и сите други орга-
ни и организации кои можат да придонесат за ост-
варување целите на Програмата; 

9. врз основа на оваа програма, собранијата на 
општините во рамките на нивните права и долж-
ности треба да изготват и усвојат свои програми, 
во кои како минимум треба да биде застапено пла-
нираното зголемување на здравствените работници 
на селското подрачје и зацртаното ниво на мерки 
за здравствена заштита; 

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

11. здравствената заштита на населението ќе се 
укажува според единствена методологија т. е. ќе се 
применува активниот диспанзерски метод на здрав-
ствена заштита. Плановите за работа на медицин-
ските единици на село ќе бидат изготвени со по-
мош на Заводот за здравствена заштита на мајки и 
деца при Здравствениот дом — Скопје. 

VI 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Финансирањето на Програмата ќе се врши спо-
ред Договорот за основите на Општествениот план 
за општествено економскиот развој на СР Македо-
нија за периодот 1976—1980 година. 

Општинските и основните самоуправни инте-
ресни заедници на здравството и здравственото оси-
гурување, општините, Републиката и Републичката 
заедница на здравството и здравственото осигуру-
вање ќе учествуваат во финансирањето на мерки-
те и задачите утврдени со Програмата. 

За реализација на Акционата програма, Репуб-
ликата ќе партиципира средства во висина од 
9.800.000 динари од Буџетот на Републиката за 1980 
година. 

Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување ќе партиципира средства во 
висина од 5.850.000 динари. 

Предлог за распределба на средствата со кои 
Републиката и Републичката заедница на здрав-
ството и здравственото осигурување учествуваат 
во спроведувањето на акционата програма по на-
мена'и општини ќе изготви Комисијата за следење 
спроведувањето на Акционата програма за нама-
лување високата смртност на доенчињата и малите 
деца врз основа на економски и медицински крите-
риуми, кои таа ќе ги утврди. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3331 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж, Слободан Арнаудов, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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536. 
Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и точка 5 
од Третиот дел, поднаслов „Посебни обврски и за-
дачи за развој на дејностите од посебно значење 
за остварување на договорената политика во об-
ласта на општествените дејности" од Општестве-
ниот план на Социјалистичка Република Македо-
нија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен 
весник на СРМ", број 25/76), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 де-
кември 1979 година и на седницата на Собранието 
на Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, одржана на 25 декември 1979 
година, донесе 

АКЦИОНА ПРОГРАМА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДО-
БРУВАЊЕ НА САНИТАРНО -ХИГИЕНСКАТА И 
ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕ-

РИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА ВО 
1980 ГОДИНА 

I 
Во текот на 1980 година ќе продолжи спроведу-

вањето на мерките и дејностите насочени кон ре-
шавање на ,најприоритетните проблеми во подобру-
вањето на санитарно-хигиенската и епидемиолош-
ката состојба во Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Целта на Акционата програма е натамошно по-
добрување на санјитарно-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во Републиката, особено во се-
лата каде што состојбата е понеповолна отколку 
во градовите, обезбедување на услови за снабду-
вање со хигиенски исправна вода за пиење на на-
селението во селата, искористување односно нама-
лување на одделни заразни заболувања за кои пос-
тојат специфични ефикасни мерки за заштита и 
подобрување на состојбата на хигиенско-епидемио-
лошките дејности во здравствените организации и 
санитарно-инспекциските служби во општините. 

II 
За остварување на целите, во текот на 1980 го-

дина се предвидува спроведување на следните мер-
ки и задачи: 

1 ,ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКА-
ТА СОСТОЈБА НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО И ОТ-

СТРАНУВАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ И 
МАТЕРИИ ВО СЕЛАТА 

За реализација на оваа задача се предвидуваат 
санитарно-технички мерки за намалување и огра-
ничување ширењето на причинителите на акут-
ните цревни заразни заболувања и тоа: мерки за 
подобрување на водоснабдувањето и мерки за сани-
тарно отстранување на фекал,иите отпадни мате-
рии во селските домаќинства. 

. а) Во 1980 година се предвидува да се реши во-
доснабдувањето во 100 села со 120 км. водоводни 
цевки од разни профили и соодветни материјали. 

Во реализацијата на овие предвидувања, спо-
ред обврските преземени со Договорот за основите 
на Општествениот план за општествено-економ-
скиот развој на СР Македонија за периодот од 1976 
до 1980 година за подобрување на санитарно-хи-
гиенската и епидемиолошката состојба, учеству-
ваат: 

— републиката за изградба на водоснабдителни 
објекти со водоводни цевки од извориштето до се-
лото и стручна помош (преглед на водата од из-
вориштето според постојните прописи, преглед на 
проектот, преглед на извориштето и неговата око-
лина, стручен надзор во текот на градбата, преглед 
на завршниот објект); 

— општините со материјални средства за из-
готвување на квалитетна инвестиционо-техничка 

документација (проект) за обезбедување на градеж-
ни материјали и за технички надзор во текот на 
градбата, како и обезбедување на услови за ре-
шавање на имотноправните односи во спорните 
случаи; 

— месните заедници учествуваат во изградбата 
на објектите за водоснабдување. 

Средствата за учество на Републиката се доде-
луваат преку конкурс. 

Изборот на селата ќе се врши според следните 
критериуми: 

— несигурна или неповолна епидемиолошка 
состојба во врска со акутните цревни заразни за-
болувања; 

— неповолна санитарно-хигиенска состојба на 
водоснабдувањето: мало количество на достапна во-
да, несигурен квалитет на водата, амортизирани 
водоснабдите л ни обј екти; 

— можност со рационални зафати и вложува-
ња да се обезбеди хигиенско водоснабдување за 
што поголем број жители, односно села. 

б) Како главна санитарно-техничка мерка за 
намалување и ограничување ширењето на причи-
нителите на акутни цревни заразни заболувања е 
изградбата на хигиенски клозети и канализација 
во оние села во кои за тоа постојат услови. 

Во извршувањето на оваа мерка Републиката 
учествува со: 

— изготвување и бесплатно доделување на про-
екти за хигиенски клозети и 

— бесплатен преглед на проектот за изградба 
на канализација. 
2. СЛЕДЕЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА 
СОСТОЈБА НА СЕЛСКИТЕ ВОДОВОДИ, НА ПО-

ВРШИНСКИТЕ ВОДИ И ВОДОТЕКОВИ И НА 
АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО 

а) За следење на санитарно-хигиенската состој-
ба на селските водоводи во 1980 година ќе се пре-
земе следното: 

— санитарно-хигиенски надзор над селските 
водоводи ќе се врши најмалку еднаш годишно, а 
ќе го организираат општините преку своите орга-
ни и организации; 

— лабораториско испитување на хигиенската 
исправност на водата за пиење во селските водо-
води ќе се врши најмалку еднаш месечно, а ќе го 
организираат општините заедно со организациите 

' на здружениот труд кои се стручно оспособени за 
тоа; 

— доставување на извештај за наодите од са-
нитарно-хигиенскиот надзор и од лабораториските 
испитувања до надлежните органи ,на општината и 
до Републичкиот завод за здравствена заштита — 
Скопје; 

— Републичкиот завод за здравствена зашти-
та ќе ги анализира наодите од испитувањата и ќе 
предлага соодветни мерки до надлежните органи и 
организации. 

б) За следење на санитарно-хигиенската состој-
ба на површинските води и водотекот во 1980 го-
дина ќе се изврши испитување на реките: Вардар 
со притоките, Струмешница, Радика и Црн Дрим и 
на езерата: Охридско, Преспанско, Дојранско, Мав-
ровско и Дебарско Езеро. 

Примероците на водата за лабораториското ис-
питување ќе се земат од 52 профила подалеку од 
крајбрежниот појас на реките и езерата шест па-
ти 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 протекот на речните води. 

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

Физичко-хемиското и токсиколошкото испиту-
вање ќе опфати испитување на температурата на 
водата, нејзината боја, миризба, матност, РН вред-
носта, суспендираните материи во неа, сувибт ос-
таток, нитратите, амонијакот, хлоридот, кислородот, 
потрошувачката на калиум перманганат, сатураци-



Стр. 940 - Бр. 43 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ.' 31 декември 1979 

ја на ВРК 5, вкупната постојана и карбонатна би-
горливост, калциумот, магнезиумот, сулфатите, же-
лезото, оловото, хромот, цијанидите, водород-сул-
фатот, фенолите, детергентите, органохлорните и 
органофосфорните инсектицид^ цинкот, калиумот 
и живата. 

Бактериолошкото испитување ќе го опфати: 
бројот на бактериите во 1 мл. вода на 370С и на 
220С, вкупниот број на бактерии во 1 мл. МРН, 
идентификацијата, изолацијата на шигели, салмо-
нели и фати во водата. 

Извршувањето на оваа задача ќе го врши Ре-
публичкиот секретаријат за здравство и социјална 
политика преку Заводот за превентивно-медицин-
ска заштита при Скопската армиска област врз 
основа на меѓусебен договор, а ќе биде вклучен и 
Републичкиот хидрометеоролошки завод за зема-
ње примероци подалеку од крајбрежниот појас тл 
истовремено ќе врши мерење на протекоа на реч-
ните води. 

в) Следење загадувањето на воздухот и одра-
зот врз здравјето на (населението во СР Македо-
нија. 

За подобрување на сакитарно- хигиенската сос-
тојба во населените места во однос на аерозагаду-
вањето општините, во рамките на своите права 
и должности, ќе организираат контрола на чисто-
тата на воздухот на своето подрачје. Контролата 
ќе се врши според стандардните методи што се 
применуваат во нашата земја т. е. регистрирање на 
наталожениот прав со седиментатори, а лебдечкиот 
прав, чадот и сулфурдиоксидот со гаоомери. 

Републичкиот секретаријат за здравство и со-
цијална политика, преку Републичкиот завод за 
здравствена заштита, ќе го следи загадувањето на 
воздухот и одразот врз здравјето на населението 
со методот на седиментатори, ќе го следи месеч-
ниот просек ,на наталожениот прав на 10 мерни 
места во Скопје, 5 во Битола и по 4 во Титов Ве-
лес, Штип и Куманово. 

3. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИСКО-
РЕНУВАЊЕ НА ДЕТСКАТА ПАРАЛИЗА, ДИФТЕ-
РИЈАТА, ТЕТАНУСОТ КАЈ НОВОРОДЕНЧИЊА-
ТА И ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛУВАЊЕ НА МОРБИ-
ДИТЕТОТ ОД ГОЛЕМА КАШЛИЦА И МАЛИТЕ 
СИПАНИЦИ, НАТАМОШНО НАМАЛУВАЊЕ НА 
МОРБИДИТЕТОТ ОД ДИЗЕНТЕРИЈА-ЕНТЕРОКО-
ЛИТОТ, ВИРУСНИОТ ХЕПАТИТ, ЦРЕВНИОТ ТИ-
ФУС И ПАРАТИФУСИТЕ; ЕПИДЕМИОЛОШКИ 
ИСПИТУВАЊА ЗА СОГЛЕДУВАЊЕ СОСТОЈБИТЕ 
НА ЦРЕВНИОТ ПАРАЗИТИЗАМ КАЈ УЧЕНИЦИ-
ТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ГРАДСКИ-

ТЕ И СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ 
За постигање на поставените цели и нивната 

евалуација, покрај преземањето на соодветни мер-
ки (имунизација), ќе се вршат одредени епидемио-
лошки испитувања, (анкети, микробиолошки, серо-
лошки и други потребни испитувања). Со вакви ис-
питувања се овозможува епидемиолошка процена 
на состојбата на овие заболувања во нашата Ре-
публика. 
а) Продолжување на процесот на искоренување на 

детската парализа, дифтеријата и тетанусот кај 
новороденчињата 
Детска парализа 

Во текот на 1980 година ќе се продолжи со за-
должителна имунизација на сите оние што подле-
жат на неа, за што е потребно програмирањето и 
планирањето на имунизацијата да се засновува врз 
нивна точна евиденција, како и врз пропуштените 
^имунизирани во претходните години, а кои под-
лежат на имунизација. 

При појава или сомневање во заболување од 
детска парализа ќе се преземаат следните мерки: 

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

— хоспитализација на заболените и сомнител-
ните (во стационарна установа со специјализиран 
кадар и опрема; 

—' задолжителна вирусолошка и серолошка ди-
ј агностика; 

— епидемиолошка анкета; 
— испитување на опфатот и успехот на имуни-

зацијата во општините во кои се појавило ова за-
болување и 

— вирусолошки преглед на здрави деца. 
Епидемиолошките испитувања опфаќаат: 
— вирусолопжи прегледи за поставување на 

дијагноза (изолација на вируси на полно, ESNO и 
коксаки) во 1980 година, од околу 40—50 болни и 
сомнителни болни од детска парализа и парни се-
руми од нив за серолошка дијагноза. Заради испи-
тување на антителата кај вакцинираните, ќе бидат 
опфатени околу 200 лица во населбите во кои ова 
заболување ќе се регистрира. Исто така ќе се земе 
материјал за изолација на вирусот на детската па-
рализа кај здравите деца во општините во кои ќе 
се регистрираат заболувањата, при што ќе бидат 
прегледани околу 60 материјали; 

—епидемиолошка анкета на сите болни и сом-
нителни болни, која ќе биде извршена од лекар 
специјалист-епидемиолог. 

Дифтерија 

Во текот на 1980 година ќе се продолжи со за-
должителната имунизација на сите што подлежат 
на ,неа, за што е потребен нивен целосен опфат, а 
тоа би се обезбедило преку програмирање и пла-
нирање ,на имунизацијата, засновано врз точна еви-
денција на децата кои стасуваат според Календа-
рот за имунизација, како и на пропуштените неи-
мунизирани деца во претходните години. 

При појава или сомневање во заболување од 
дифтерија ќе се преземаат следните мерки: 

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

— хоспитализација во одделенијата за зараз-
ни болести; 

— задолжителна бактериолошка дијагноза; 
— епидемиолошка анкета; 
— рано и активно откривање на болните; 
— испитување на бацило,ноштвото во колекти-

вот^ во кои се појавило заболувањето односно на 
контактите. 

Епидемиолошките испитувања опфаќаат: 
— бактериолошки преглед на материјали (брис 

од грло ш нос) од околу 60 болни или сомнително 
болни од дифтерија. Исти такви прегледи ќе би-
дат извршени на околу 200 лица по епидемиолош-
ки индикации за пронаоѓање на бацилоносителите; 

— епидемиолошка анкета на сите болни или 
сомнителни која ќе биде извршена од лекар спе-
цијалист-епидемиолог. 

Тетанус кај новороденчињата 

При појава на заболување од тетанус кај но-
вородено дете, ќе се врши следново: 

— пријавување до Републичкиот завод за 
здравствена заштита; 

—' епидемиолошка анкета од лекар, контрола 
на епидемиолошките испитувања од страна на Ре-
публичкиот завод за здравствена заштита. 

Испитувањето на тетанусот ка ј новороденчи-
њата има за цел да се добие увид во факторите и 
раширената на тетанусот и преземање на мерки 
за спречување на ова заболување. 

б) Значително намалување на морбидитетот од 
големата кашлица и малите сипаници 

Голема кашлица 
Во текот на 1980 година ќе се продолжи со за-

должителната имунизација на сите што подлежат 
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на неа, за што е потребен целосен опфат, а тоа би 
се обезбедило преку програмирање на имунизаци-
јата, заснована врз точна евиденција на децата 
кои стасуваат според Календарот за имунизација и 
на пропуштените неимунизирани деца во претход-
ните години. 

При појава на заболување задолжително се 
врши следното: 

— пријавување на заболувањето во Републич-
киот завод за здравствена заштита; 

— задолжителна бактериолошка дијагноза; 
— епидемиолошка анкета; 
— рано и активно откривање на болните. 
Епидемиолошките испитувања опфаќаат: 
— бактериолошки преглед на материјали од 

околу 400 болни и сомнително болни од голема 
кашлица при евентуална појава на епидемија; 

— епидемиолошка анкета на сите болни која 
ќе се врши од страна на лекар. 

Мали сипаници 
За спречување појавата на мали сипаници во 

епидемична форма ќе се преземат следниве мерки: 
— имунизација на сите што подлежат, според 

стасувањето по Календарот, на имунизација и на 
сите деца до 10-годишна возраст кои не се вакци-
нирани, а не прележале мали сипаници. 

При појавата на ова заболување од мали сипа-
ници задолжително ќе се врши следново: 

— пријавување на заболувањето до Републич-
киот завод за здравствена заштита; 

— епидемиолошка анкета и 
— рано и активно откривање на болните. 
Епидемиолошките испитувања опфаќаат: 
— епидемиолошка анкета за сите болни, што ќе 

ја врши лекар; 
— испитување на серолошки вакциналниот 

статус кај 200 здрави деца во населбите во кои има 
заболени, а биле вакцинирани. 

Во спроведувањето на мерките против детска-
та парализа, дифтеријата, големата кашлица и ма-
лите сипаници учествуваат здравствените работни 
организации и општинските и републичките орга-
ни на управата, надлежни за работите на здрав-
ството во рамките на своите права и должности и 
тоа: 

— Републичкиот секретаријат за здравство и 
социјална политика ќе донесе Програма за задол-
жителна имунизација во 1980 година; 

— Републичкиот завод за здравствена зашти-
та ќе укажува стручна помош при изготвувањето 
на општинските програми и ќе го следи, контроли-
ра и евалуира нивното извршување и ќе укажува 
стручна помош при изготвувањето на плановите за 
имунизација; 

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

— Републичкиот завод за здравствена зашти-
та ќе учествува директно и во соработка со здрав-
ствените организации и посебните епидемиолошки 
испитувања предвидени со Програмата; 

— надлежните органи во општините ќе донесат 
општински план за задолжителна имунизација; 

— здравствените организации, кои се овласте-
ни за спроведување на задолжителна имунизација 
ќе донесат планови за спроведување на задолжи-
телната имунизација и ќе ги доставуваат до Репуб-
личкиот завод за здравствена заштита, ќе ја спро-
ведуваат типизаци јата и ќе доставуваат месечни 
извештаи за нејзиното извршување до Републич-
киот завод за здравствена заштита; 

— општинските санитарни инспекции ќе вршат 
надзор над спроведувањето на задолжителната 
имунизација. 

в) Натамошно намалување на морбидитетот од ди-
зентерија - ентероколитис, вирусен хепатит, 

цревен тифус и паратифус 

Здравствените организации, со ригорозно спро-
ведување на хигиенско -профилактички и против 

епидемиски мерки, ќе влијаат врз намалувањето на 
морбидитетот од цревните заразни заболувања. Ра-
ното препознавање на заболувањето ќе придонесе 
навреме да се преземат соодветни противепидемис-
ки мерки за спречување и сузбивање на епидеми-
ското ширење на болестите. 

Се предвидува детално да бидат обработени 
четири цревни заразни болести (дизентерија-енте-
роколитис, вирусен хепатит, цревен тифус и па-
ратифус) по населените места во општините, по воз-
раст и според времето на регистрирањето на забо-
лувањата. 

Покрај ова, ќе се преземат и други мерки: 
— регистрирање и задолжителна евиденција на 

сите заболувања; 
— рано и активно изнаоѓање на болните; 
— лабораториска дијагностика; 
— епидемиолошка анкета; 
— дезинфекција и 
— здравствено просветување. 
Во случај на епидемиско заболување ќе се 

вршат пошироки епидемиолошки испитувања. 

г) Епидемиолошки испитувања за согледување на 
состојбата на древниот паразитизам кај ученици на 

основните училишта во градските и селските 
населби 

Се предвидува да се испитува изметот на уче-
ниците од основните осумшдишни училишта во не-
кои градски и селски населби во Републиката. 
Оваа година во градските населби и во соодветен 
број селски населби со паразитолошки испитувања 
еднаш ќе бидат опфатени 4.000 деца во основните 
осумгодишни училишта. 

Во изметот ќе се бараат јајца од следните па-
разити: таниа солиум, тениа сагината, аскарис лум-
брикоидес, трихиурис трихиура и хименолепис 
нана. 

Со тоа ќе се добијат податоци за паразитоноси-
телството на почестите цревни паразити кај уче-
ниците од основните осумгодишни училишта и ќе 
се преземе соодветно лекување. 

Испитувањето ќе го врши Републичкиот секре-
таријат за здравство и социјална политика, пре-
ку Републичк,иот завод за здравствена заштита и 
Заводот за превентивно медицинска заштита при 
Скопската армиска област, врз основа на меѓусебен 
договор. 

III 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ХИГИЕНСКО-ЕПИДЕМИО-
ЛОШКАТА ДЕЈНОСТ И САНИТАРНО-ИНСПЕК-

ЦИСКИТЕ СЛУЖБИ 

Во 1980 година ќе се продолжи со специјали-
зирањето на лекари по епидемиологија, хигиена, 
микробиологија и други специјалисти по превен-
тивна медицина. 

Општините ќе водат грижа за подобрување на 
квалификационата структура на вработените во са-
нитарните инспекции. 

Републичкиот завод за здравствена заштита ќе 
укажува стручно-методолошка помош и контрола 
на терен, ќе учествува во спроведувањето на Ак-
ционата програма, ќе врши евалуација на спрове-
дувањето на Програмата и ќе ги изготвува струч-
ните материјали потребни за Комисијата. 

IV 

КОМИСИЈА ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И ХИГИЕНА 

Комисијата за епидемиологија и хигиена ќе 
укажува стручна помош во извршувањето на оп-
штинските програми, ќе врши контрола во спрове-
дувањето на дејностите и мерките предвидени со 
Програмата. За состојбата во реализација на Прог-
рамата ќе дава оцена и известување до Републич-
киот секретаријат за здравство и социјална поли-
тика со предлог на мерки за поуспешна реали-
зација. 
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V 

ФИНАНСИРАЊЕ НА АКЦИОНАТА ПРОГРАМА 

Во реализацијата на Акционата програма, спо-
ред преземените обврски со Договорот за основите 
на Општествениот план на општествено-економ-
скиот развој на СР Македонија, за периодот 1976— 
1980 година за подобрување на санитарно-хигиен-
оката и епидемиолошката состојба, ќе учествуваат: 
населението, општините, Републиката и Републич-
ката заедница на здравството и здравственото оси-
гурување. 

За реализација на Програмата Републиката ќе 
учествува со средства во висина од 10.000.000 ди-
нари. 

Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување ќе учествува со средства во 
висина од 3.240.000 динари. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-3330 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р 

537. 
Врз основа на член 2 став 1 алинеја 2 и член 7 

од Законот за помилување („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/77), член 102 од Кривичниот закон на 
СФРЈ и критериумите за групно помилување на 
осудени лица, Претседателството на СР Македо-
нија, на седницата одржана на 24 декември 1979 
година, ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ГРУПНО ПОМИЛУВАЊЕ ПО ПОВОД НОВАТА 

1980 ГОДИНА 
I 

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор, 
односно порано намалена казна се прости на: 

Анастасовски Димитар Никола, 
Андоноски Чеде Сретко, 
Андреевски Благој Симо, 
Андреас Василиј адис, 
Аритов Киро Костадин, 
Бајрами Бајрам Кадригани, 
Баќев Блажо Апостол, 
БОШКОВСКИ Перо Цветан, 
Иванов Коста Тодор, 
ИЦКОВСКИ Петре Трајан, 
Јаја Шаипа Тосун, 
Јакупи Рамадан Садик, 
Калиќи Џебира Скендер, 
Миленковски Киро Стоиман, 
Митров Никола Илија, 
Петковски Данаил Владо, 
Рамадани Авди Амет, 
Салии Зеќир Шабан, 
Саканарски Стојан Ѓорѓи, 
Сејфулаи Љазима Меџит, 
Селими Есад Шабан, 
Секулоски Димко Петре, 
Спасојевиќ Живадин Радован, 
Чолаков Мито ѓорѓи, 
Чолефски Рафе Томе, 
Шефкија Елмаз Мустафа. 

I I 
Неиздржаниот дел од изречената казна односно 

порано намалената казна затвор се намали на: 
Абдурахман Ала Назим, од 10 (десет) на 9 (де-

вет) години, 
Аврамовски Крсте Вангел, од 2 (две) на 1 (една) 

година и 3 (три) месеци, 

Агуши Таир Рамиз, од 11 (единаесет) години на 
10 (десет) години, 

Алии Али Џеваир," од 5 (пет) години на 4 (че-
тири) години и 6 (шест) месеци, 

Алиовски Ѓуладин Иљаз, од 12 (дванаесет) го-
дини на 10 (десет) години и 6 (шест) месеци, 

Амети Асан Акиф, од 9 (девет) години на 7 
(седум) години и 6 (шест) месеци, 

Ангелов Наќе Стојан, од 14 (четиринаесет) го-
дини на 12 (дванаесет) години и 6 (шест) месеци, 

Ангеловски Веле Методија, од 11 (единаесет) 
години на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци, 

Андреев Ѓоко Мане, од 4 (четири) години на 3 
(три) години и 3 (три) месеци, 

Балажи Садет Назив, од 10 (десет) години на 
9 (девет) години, 

Бакалов Гоце Боро, од 14 (четиринаесет) го-
дини на 13 (тринаесет) години, 

Беадини Абдула Абдулагази, од 3 (три) годи-
ни на 2 (две) години и 6 (шест) месеци, 

Бериша Мусли Африм, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци, 

Биљали Иљаз Беџет, од 10 (десет) години на 
8 (осум) години и 6 (шест) месеци, 

Биљали Џафер Шаби, од 12 (дванаесет) години 
на 11 (единаесет) години, 

Божиновски Митре Илчо, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

Браими Сали Рамадан, од 6 (шест) години на 5 
(пет) години и 3 (три) месеци, 

Веј селовски Веап Ниметула, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци; 

Велиу Јонуз Ќаил, од 5 (пет) години на 4 (че-
тири) години и 6 (шест) месеци, 

Грчев Пантазија Јанко, од 4 (четири) години и 
6 (шест) месеци на 3 (три) години и 6 (шест) ме-
сеци, 

Давчев Алексо Симо, од 13 (тринаесет) години 
на 12 (дванаесет) години, 

Дани Ибраим Хаснија, од 9 (девет) години на 
7 (седум) години и 6 (шест) месеци, 

Лиманоски Димитрија Веселин, од 6 (шест) ме-
сеци на 4 (четири) месеци, 

Дичевски Киро Ристо, од 8 (осум) години и 4 
(четири) месеци на 7 (седум) години и 4 (четири) 
месеци, 

Доцевски Тодор Јовица, од 20 (дваесет) години 
на 19 (деветнаесет) години, 

Горевски Ангеле Арсе, од 11 (единаесет) години 
на 10 (десет) години, 

ѓорѓиев Мите Никола, од 15(петнаесет) години 
на 14 (четиринаесет) години, 

ѓорѓиевски ѓорѓи Стефан, од 18 (осумнаесет) 
години на 17 (седумнаесет) години, 

Емини Нухи Риза, од 10 (десет) години на 8 
(осум) години и 6 (шест) месеци, 

Захариев Стеван Слободан, од 12 (дванаесет) 
години на 11 (единаесет) години, 

Златковски Ананија Лазар, од 20 (дваесет) го-
дини на 18 (осумнаесет) години и 6 (шест) месеци, 

Ивановски Ангел Симон, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) ме-
сеци, 

Илиевски Милан Јован, од 8 (осум) години на 
6 (шест) години и 6 (шест) месеци, 

Илиев Костадин Стојан, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 3 (три) месеци, 

Иљази Иљаз Абдулбаки, од 10 (десет) години 
на 9 (девет) години, 

Имери Шемши Сулејман, од 5 (пет) години и 7 
(седум) месеци на 4 (четири) години и 7 (седум) ме-
сеци, 

Исени Алит Руфат, од 12 (дванаесет) години на 
10 (десет) години, 

Јакуповски Веби Башким, од 6 (шест) години 
на 5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

Јанчиќ Бранко Жива, од 7 (седум) години на 5 
(пет) години и 6 (шест) месеци, 

Кадриов Рифат Зулфи, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 
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Кадриу Аки Енвер, од 6 (шест) години на 5 
(пет) години, 

Каранфиловски Тасе Михајло, од 6 (шест) го-
дини на 5 (пет) години, 

Кировски Никола Климе, од 12 (дванаесет) го-
дини на 11 (единаесет) години, 

Костадиновски Димитар Методи, од 13 (тринае-
сет) на 12 (дванаесет) години, 

Кралевски Божин Тодор, од 5 (пет) години на 
4 (четири) години и 3 (три) месеци, 

Крајовски Крсте Митре, од 1 (една) година и 
6 (шест) месеци на 1 (една) година, 

Кургаш Мурат Исо, од 3 (три) години на 2 (две) 
години и 6 (шест) месеци, 

Лостов Ристо Стојан, од 3 (три) години и 2 (два) 
месеца на 2 (две) години и 8 (осум) месеци, 

Љутвиовски Рамазан Фаик, од 5 (пет) години 
на 4 (четири) години и 3 (три) месеци, 

Максимовска Гроздан Станкија, од 5 (пет) го-
дини на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

Малиќ Исмаил Зекир, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години и 6 (шест) месеци, 

Марковиќ Сава Милан, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 1 (една) година и 6 (шест) ме-
сеци, 

Марковски Димитар Кочо, од 2 (две) години 
на 1 (една) година и 6 (шест) месеци, 

Мелаим Алил Ида, од 4 (четири) години на 3 
(три) години, 

Мехмети Зулбеар Хусеин, од 7 (седум) години 
на 6 (шест) години, 

Мијалковиќ Петар Светозар, од 3 (три) години 
и 6 (шест) месеци на 3 (три) години, 

Митров Никола Ѓорѓи, од 15 (петнаесет) години 
на 14 (четиринаесет) години, 

Мумин Сали Идриз, од 20 (дваесет) години на 
18 (осумнаесет) години, 

Муслиовски Мусли Јаја, од 10 (десет) години 
на 9 (девет) години, 

Најдовски Стојан Најдо, од 5 (пет) години и 
6 (шест) месеци на 4 (четири) години и 9 (девет) 
месеци, 

Настевски Никола Радослав, од 9 (девет) годи-
ни на 8 (осум) години, 

Омеров Алиосман Бекир, од 8 (осум) на 7 (се-
дум) години, 

Османовски Расим Берзат, од 7 (седум) години 
на 6 (шест) години, 

Пандовски Владимир Југослав, од 6 (шест) го-
дини на 5 (пет) години и 3 (три) месеци, 

Пејев Васил Ефтим од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци. 

Петковски Анчо Драги, од 6 (шест) години на 
5 (пет) години, 

Попов Тодор Атанас, од 6 (шест) години и 6 
(шест) месеци на 5 (пет) години и 6 (шест) месеци, 

Постолов Стојмир Славе, од 4 (четири) години, 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

Продановски Петар Зоран, од 8 (осум) години на 
7 (седум) години, 

Пудар Ѓорѓе Душан, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци, 

Рамадани Сабрија Љазим, од 13 (тринаесет) го-
дини на 12 (дванаесет) години, 

Рамичеииќ Хаџо Шефко, ед 10 (десет) години 
на 9 (девет) години, 

Рецепи Иљаз Бајрам, од 3 (три) години на 2 
(две) години и 6 (шест) месеци, 

Рустеми Халил Џемаил, од 7 (седум) години на 
6 (шест) години, 

Сантовски Шефки Исмаил, од 13 (тринаесет) 
години и 8 (осум) месеци на 12 (дванаесет) години и 
8 (осум) месеци, 

Симоновска Душко Милица, од 2 (две) години и 
3 (три) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) ме-
сеци, 

Спасовски Благоја Божин, од 10 (десет) години 
на 9 (девет) години, 

Стерјовски Јордан Јонче, од 13 (тринаесет) го-
дини на 12 (дванаесет) години, 

Стојановски Милош Благоја, од 15 (петнаесет) 
години на 14 (четиринаесет) години, 

Стојановски Стојан Димитрија, од 7 (седум) 
години и 2 (два) месеца на 6 (шест) години и 2 
(два) месеци, 

Стојановски Бранко Светислав, од 15 (петнае-
сет) години на 14 (четиринаесет) години, 

Талевски Стојан Велко, од 2 (две) години и 6 
(шест) месеци на 2 (две) години, 

Тасевски Илија Стојанчо, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

Терзијанов Стојан ѓорѓи, од 3 (три) години и 
6 (шест) месеци на 3 (три) години, 

Трајковски Милан Симеон, од 2 (две) години и 
6 (шест) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) ме-
сеци, 

Трељак Бајрам Хасан, од 4 (четири) години на 
3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

Казими Ејуп Зибер, од 14 (четиринаесет) години 
на 13 (тринаесет) години, 

Ќира Сел,адин Ниметула, од 4 (четири) години 
на 3 (три) години и 6 (шест) месеци, 

Угриновски Андреја Васил, од 11 (единаесет) 
години на 9 (девет) години и 6 (шест) месеци, 

Хасани Хамди Наиле, од 5 (пет) години на 4 
(четири) години, 

Хаџиски Васил Гоце, од 3 (три) години и 6 
(шест) месеци на 3 (три) години, 

Цветков Михајло Орце, од 2 (две) години и 3 
(три) месеци на 1 (една) година и 9 (девет) ме-
сеци, 

Чарапиќ Милан Александар, од 12 (дванаесет) 
години на 10 (десет) години, 

Џагадуровска Јордан Костадинка, од 4 (четири) 
години и 11 (единаесет) месеци на 4 (четири) го-
дини и 5 (пет) месеци, 

Шаин Милош Андреја, од 12 (дванаесет) години 
на 11 (единаесет) години, 

Шаин Милош Иван, од 13 (тринаесет) години 
на 11 (единаесет) години и 6 (шест) месеци, 

Шиљевиќ Ајро Вехбија, од 6 (шест) години на 
5 (пет) години и 6 (шест) месеци. 

III 
Да се ослободат од извршувањето на изречена-

та казна затвор: 
Абазовска Рамадан Фетије, 
Алију Бајрам Нешат, 
Бекриќ Милан Душан, 
Ѓоргиев Симеон Благој, 
Данев Стојан Игнатие, 
Ѓорѓиевски Стојче Славе, 
Јованов Блаже Стојан, 
Каровока-Николовска Стојко Рајна, 
Лимани Хамид Рахман, 
Мемиши Мисим Мајир, 
Мустафов Мемет Му ја дин, 
Мустафов Нијази Желевент, 
Пауновски Јосиф Миле, 
Сандев Трајан Панче, 
Симоновска Зарко Славица, 
Таири Амит Јашар, 
Тасевска Драги Благица, 
Ќириќ Дука Живко. 

IV 
Изречената казна затвор да им се услови за 

време од една година: 
Захарије Тане Цицаноски, 
Илиевски Тодор Станоја, 
Колески Стеван Митре, 
Николовски Глигор Стоил. 

V 
Оваа одлука влегува во сила на 28. 12. 1979 

година, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-980 
24 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 
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538. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од 

Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од За-
конот за помилување, Претседателството на СРМ, 
на седницата одржана на 24 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 

I 
Неиздржаниот дел од казната се прости на: 
1. Илија Ѓорѓија Малиновски, од Прилеп, 
2. Ристо Коле Петковски, од с. Драгарино, 
3. Јорданчо Томе Илиев, од Скопје, 
4. Никола Драган Кириќ, од Скопје. 

II 
Изречената казна затвор во траење од 1 месец 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Петре Миле Неделков, од с. Сопот. 

III 
Изречената казна затвор во траење од 2 месеца 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Фиданчо Тиме Велинов, од с. Звегор. 

IV 
Изречената казна затвор во траење од 3 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Милан Томе Трајковски, од Скопје, 
2. Андон Фидан Кузмановски, од с. Лупиште, 
3. Драге Благоја Јосифовски, од с. Звечани, 
4. Милаим Мирто Миртовски, од Дебар, 
5. Амет Сефедин Горенца, од Дебар. 

V 
Изречената казна затвор во траење од 4 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Вида Руско Марковиќ, од Бујаковац. 
VI 

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци 
се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Нуредин Иса Теља, од Г. Татеши, 
2. Драган Крум Хаџивелков, од Скопје. 

VII 
Изречената казна затвор во траење од 8 месеци 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема да 
се изврши ако осудениот во рок од 1 година не 
стори ново кривично дело на: 

1. Амди Иса Беќировски, од с. Лабуништа. 

VIII 
Изречената казна затвор во траење од 10 месе-

ци се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 2 години не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Веби Ракип Теља, од с. Г. Татеши, 
2. Али Метуш Метуши, од Скопје. 

IX 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се замени со условна осуда со тоа што таа нема 
да се изврши ако осудените во рок од 1 година не 
сторат ново кривично дело на: 

1. Тирчо Петре Стојковски, од Охрид, 
2. Никола Методи Цонев, од Штип. 

X 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 4 месеци на: 
1. Драган Трајче Јаневски, од Прилеп. 

XI 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 6 месеци на: 
1. Ангел Андон Стоев, од Кавадарци. 

XII 
Неиздржаниот дел од ,изречената казна затвор 

се намали за 9 месеци на: 
1. Киро Илија Пајмакевски од Прилеп. 

XIII 
Изречената казна затвор се намали за 1 годи-

на на: 
1. Никола Трајан Иванов, од Скопје. 

XIV 
Неиздржаниот дел од изречената казна затвор 

се намали за 1 година и 6 месеци на: 
1. Христо Методија Христов, од Скопје. 

XV 
Изречената казна затвор во траење од 1 година 

и 6 месеци се намали за 1 година на: 
1. Анге Ѓорги Велков, од Скопје. 

XVI 
Неиздржаниот дел од изречената казна се на-

мали за 2 години на: 
1. Никола Ристо Киријас, од Скопје. 

XVII 
Изречената казна затвор од 2 години се замени 

со условна осуда со тоа што таа нема да се извр-
ши ако осудениот во рок од 4 години не стори ново 
кривично дело на: 

1. Симеон Петар Данчевски, од Струмица. 

XVIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-981 
24 декември 1979 година 

'Скопје 
Претседател 

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

539. 
Врз основа на член 377, став 2 од Уставот на 

СРМ, член 63 од Законот за народна одбрана 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76) и член 49 од 
Деловникот на Претседателството на СРМ, Прет-
седателството на СРМ, на својата седница одржа-
на на 14 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ ЗА 

НАРОДНА ОДБРАНА 

I 
Во дел II, точка 4 од Одлуката, се вршат след-

ните измени и дополнувања: 
1. Се разрешува досегашниот член на Советот 

за народна одбрана, Томислав Петрушевски, 
2. За нов член на Советот за народна одбрана 

се именува Лепосава Петровска, претседател на 
Претседателството на РК на ССММ. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРМ". 

Бр. 08-1001 
27 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Љупчо Арсов, с. р. 
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540. 
Врз основа на член 5 од Законот за општест-

вена контрола на цените („Службен весник на 
СРМ" бр. 25/72), Извршниот совет на СР Македо-
нија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА ТЕЛЕФОНСКИ -
ТЕЛЕГРАФСКИ ИМПУЛС НА РАБОТНАТА ОР-

ГАНИЗАЦИЈА НА ПТТ - СКОПЈЕ 
1. Се дава согласност на Одлуката бр. 348 од 

28. XI. 1979 година на Работничкиот совет на работ-
ната организација ПТТ — Скопје, за зголемување 
на цената на телефонски-телеграфскиот импулс од 
ценовникот на ПТТ услуги во внатрешниот сооб-
раќај. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 23-2366/1 
25 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

541. 
Врз основа на член 5 од Законот за општест-

вена заштита на цените („Службен весник на СРМ" 
бр. 25/72), а согласно член 29 од Договорот за ос-
новите на Општествениот план на Југославија за 
развој на агроиндустрискиот комплекс во перио-
дот од 1976—1980 година, Извршниот совет на Соб-
ранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ 

НА ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ 
ЦЕНИ НА СВЕЖО МЕСО 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на 
малопродажните цени на свежо месо („Службен 
весник на СРМ" бр. 28/78 и 8/79), точката 2, став 1 
се менува и гласи: 

„Производителските продажни цени за добиток 
за 1 кгр. жива мера изнесуваат за: 

— шени телиња, тежина нај-
малку 100 кгр. 41,00 дин/кгр. 

— гоени јуниња 35,00 дин/кгр. 
— гоени говеда 26,00 дин/кгр. 
— месната свињи 31,00 дин/кгр. 
— шени пилиња „бројлери" 27,00 дин/кгр. 
— гоени овци 26,00 дин/кгр. 

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

Бр. 23-2429/1 
25 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

542. 
Врз основа на член 67 од Законот за репуб-

личката управа („Службен весник на СРМ" бр. 
17/65), Извршниот совет на Собранието на СР Ма-
кедонија донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊАТА 
НА ЗАШТИТАТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ОПШТО-
НАРОДНАТА ОДБРАНА, БЕЗБЕДНОСТА И ОП-
ШТЕСТВЕНАТА САМОЗАШТИТА ВО СОРАБОТ-

КА СО СТРАНСТВО 
1. За усогласување на ставовите и обезбедува-

ње на неопходна координација во работата на за-
интересираните републички органи на управата и 
другите органи, организации и заедници во Репуб-

ликата по прашањата на заштитата на интересите 
на општонародната одбрана, безбедноста и опште-
ствената самозаштита во научната, образовно-кул-
турната, техничката и друга соработка со странство 
на организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници и државни 
органи, која е сврзана со давање податоци од зна-
чење за општонародната одбрана, безбедноста и оп-
штествената самозаштита на земјата се формира 
Комисија за заштита на интересите на општона-
родната одбрана, безбедноста и општествената са-
мозаштита во соработка со странство (во натамош-
ниот текст Комисија). 

2. Комисијата ги врши особено следниве ра-
боти : 

— ја следи и анализира научната, образовно-
културната, техничката и другата соработка со 
странство од становиште на заштитата на интере-
сите на општонародната одбрана и безбедноста на 
земјата и на Извршниот совет ,на Собранието на СР 
Македонија му доставува предлози за преземање на 
соодветни мерки: 

^ — му дава мислење на Републичкиот секрета-
ријат за наука и образование во врска со дава-
њето одобренија согласно член 29 од Законот за 
народната одбрана („Службен весник на СРМ" број 
11/76); 

— на организациите на здружениот труд, дру-
гите самоуправни организации, заедници и држав-
ните органи им дава помош во примената на про-
писите и изработката на општите акти, што се од-
несуваат на заштитата на податоците од значење 
за општонародната одбрана, безбедноста и општест-
вената самозаштита во научната, образовно-кул-
турната, техничката и друга соработка со стран-
ство; 

— соработува со надлежните органи за вршење 
контрола во однос на почитувањето на законските 
и другите прописи од страна на носителите на со-
работката со странство и учесниците во реализаци-
јата на истражувачки проекти што се вршат на те-
риторијата на Републиката заедно со странски фи-
зички и правни лица или за нивни потреби. 

3. Во проценувањето на податоците потребни за 
одделни студии, проекти и елаборати во чија из-
работка учествуваат странски физички и правни 
лица, како и на податоците кои треба да се дадат 
во научната, образовно-културната, техничката и 
друга соработка со странство, од аспект на зашти-
тата на интересите на општонародната одбрана, без-
бедноста и општествената самозаштита, Комисија-
та може да бара мислење од републичките органи 
на управата и научните организации ,на здруже-
ниот труд или да ангажира соодветни стручни ра-
ботници. 

4. Организациите на здружениот труд, други-
те самоуправни организации и заедници и органи-
те на државната управа се должни на Комиси-
јата да и ги стават на увид податоците и доку-
ментите, со кои располагаат, а кои се од значење за 
нејзината работа. 

5. Претседателот и членовите на Комисијата ги 
именува Извршниот совет на Собранието на СРМ 
од составот на: Републичкиот секретаријат за нау-
ка и образование, Републичкиот секретаријат за на-
родна одбрана, Републичкиот секретаријат за вна-
трешни работи, Републичкиот секретаријат за ме-
ѓународни односи, Републичкиот секретаријат за 
индустрија, Републичкиот штаб за територијална 
одбрана, Командата на Скопската армиска област, 
Републичкиот завод за меѓународна научно-технич-
ка соработка, Македонската академија на науки-
те и уметностите, Републичката комисија за кул-
турни врски со странство, Стопанската комора на 
Македонија и Републичката заедница на научните 
дејности. 

6. Во работата на Комисијата, по потреба, мо-
жат да учествуваат и претставници на други орга-
ни, организации и заедници во случаевите кога Ко-
мисијата разгледува прашања од нивна надлеж-
ност, или за кои се тие заинтересирани. 
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7. Административно-техничките работи за пот-
ребите ,на Комисијата ги врши Републичкиот сек-
ретаријат за наука и образование. 

8. Комисијата донесува деловник за својата ра-
бота. 

9. Оваа одлука стапува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 23-123/1 
27 ноември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

543. 
Врз основа на член 17 од Законот за извршу-

ваше на Републичкиот буџет за 1980 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 42/79), Извршниот савет-
ка Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ 

1. На основните организации на здружен труд 
и имателите на дуќани во сопственост на граѓани 
што (произведуваат леб од брашно тип „800" и 
„1100" им се исплатува на име компензација по 
0,70 динари за секој произведен килограм леб во 
периодот од 1 јануари до 31 март 1980 година. 

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука 
се исплатува од средствата на Републичкиот буџет 
за 1980 година. 

3. Исплатата на компензацијата од точка 1 се 
врши врз основа на книговодствената евиденција 
на производителите на леб во рок од 30 дена од 
денот на поднесувањето на барањето. 

Со барањето што се поднесува до Службата на 
општественото книговодство се доставува посебна 
спецификација за произведените количества на 
леб со пресметан износ на компензацијата. 

4. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии, во согласност со републичкиот секретар за 
општостопански работи и пазар, поблиску да ги 
уреди начинот и постапката за остварување на 
компензацијата на цената на лебот. 

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

Бр. 23-2392/1 
29 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

544. 
Врз основа на член 4, став 1 алинеја 1 од За-

конот за извршување на Републичкиот буџет за 
1980 година („Службен весник на СРМ" бр. 42/79), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТО-
ЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕ-

ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1. Од средствата на постојаната резерва на Со-

цијалистичка Република Македонија ќе се корис-
ти износ од 40.000.000 динари за намирување на 
обврските на Републичкиот буџет за 1980 година 
поради нерамномерно остварување на приходите. 

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

Бр. 23-2393/1 
25 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

545. 
Врз основа на член 17 од Законот за извршу-

вање на Републичкиот буџет за 1980 година 
(„Службен весник на СРМ" бр. 42/79), Извршниов 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА 

НА КРАВЈОТО И ОВЧОТО МЛЕКО ВО 
1979 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за премија за кравјо и овчо 
млеко во 1979 година („Службен весник на СРМ" 
број 3/79 и 28/79), во називот годината „1979" се 
заменува со „1980", во точка 2 петтиот ред, датата 
31. XII. се заменува со 31. III. 1980 година ,а во 
точката 8 четвртиот ред, датата 31. XII. се заме-
нува со 31. III. 1980 година. 

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

Бр. 23-2386/1 
29 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

546. 
Врз основа на член 39 од Законот за системот 

на финансирањето на општините и Републиката 
(„Службен весник на СРМ", број 44/77), Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА 
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1979 ГОДИНА 
Член 1 

Во Републичкиот буџет за 1979 година, Раздел 
10 — „Републички секретаријат за финансии" се 
вршат следните измени: 

— во позиција 119 — Средства за регреси, пре-
мии и компензации, износот „343.500.000" се заме-
нува со износот „323.500.000"; 

— во позиција 122 — „Тековна буџетска резер-
ва износот „27.356.000" се заменува со износот 
„47.556.000". 

Член 2 
Измените од претходниот член, во билансниот 

дел на Републичкиот буџет за 1979 година, ќе ги 
спроведе Републичкиот секретаријат за финансии 
при изготвувањето на завршната сметка на Бу-
џетот. 

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

сувањето,, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 23-2455/1 
29 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

547. 
Врз основа на член 45, став 3 од Законот за 

системот на финансирањето на општините и на 
Републиката („Службен весник на СРМ", бр. 44/77), 
Извршниот совет ,на Собранието на СР Македонија 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕК-
РЕТАР ЗА ФИНАНСИИ ДА ОДОБРУВА КОРИС-
ТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ТЕКОВНАТА БУЦЕТ-

СКА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ 
ЗА 1980 ГОДИНА 

1. Се овластува републичкиот секретар за фи-
нансии да може да одобрува користење на средства 
од тековната буџетска резерва на Републичкиот 
буџет за 1980 година, кое по одделни барања не го 
надминува износот од 50.000 динари. 
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' 2. За користењето на средствата од точка 1 на 
ова решение, републичкиот секретар за финансии 
му поднесува повремени извештаи на Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија. 

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

Бр. 23-2394/1 
29 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

,на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

548. 
Врз основа на член 33 од Законот за Изврш-

ниот совет („Службен весник на СРМ" бр. 40/71), 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ СОВЕТНИК 
ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1. Се разрешува од должност советник во Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија Димитар Јакимовски, пора-
ди исполнување на условите за остварување право 
на лична пензија, сметано од 31. 12. 1979 година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 17-2419/1 
25 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И 

334. 
Врз основа на член 139 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, Републичката самоуправна интересна за-
едница за општествена заштита на децата, Репуб-
личката заедница за основно образование, Репуб-
личката заедница и самоуправните интересни за-
едници на насоченото образование образувани за 
територијата на Републиката, Републичката заед-
ница и самоуправните интересни заедници на на-
учните дејности образувани за територијата на Ре-
публиката, Републичката заедница на културата, 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјал,на заштита и Републичката заедница на 
физичката култура склучуваат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДО-
ГОВОР ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД 
ДАНОКОТ И ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ И 
ОД ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА-
МЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШТИТЕ 
ОПШТЕСТВЕНИ И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ 
НА НИВО НА РЕПУБЛИКАТА ВО 1979 ГОДИНА 

Член 1 
Учесниците на овој договор се согласија во Оп-

штествениот договор за утврдување на средствата 
од данокот и придонесите од доходот и од придонеси-
те од личните доходи наменети за финансирање на 
општите општествени и на заедничките потреби на 
ниво на Републиката во 1979 година, објавен во 
„Службен весник на СРМ", бр. 11/79, во член 3, 
став 1 последен ред износот „6.276" се заменува со 
износот „6.439", а во став 2, точка 1 износот „390" 
се заменува со износот „440" и во точка 2, алинеја 
1 износот „3.368" се заменува со износот „3.471", а 
во алинеја 5 износот „153" се заменува со изно-
сот „163". 

Член 2 
Овој договор влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 23-441/1 
19 декември 1979 година 

Скопје 

П о т п и с н и ц и : 
1. Извршниот совет на Собранието на СР Ма-

кедонија, 2. Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, 3. Републичката самоуправна интересна 

САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ 
заедница за општествена заштита на децата, 4. Ре-
пуоличката заедница за основно ооразование, 5. 
Репуоличката заедница на насоченото ооразование, 
6. самоуправната интересна заедница на насоче-
ното образование во рударството, рударските ист-
раги, оооената и црната металургија, 7. Самоуправ-
ната интересна заедница на насоченото образова-
ние во електроенергиЈата, електроиндустријата, ме-
талната и графичката индустрија, в. самоуправ-
ната интересна заедница на насоченото образова-
ние во хемиската индустрија, текстилната индуст-
рија и индустријата за чевли, кожи и гума, 9. Са-
моуправната интересна заедница на насоченото об-
разование во градежништвото и градежната ин-
дустрија, 10. Самоуправната интересна заедница на 
насоченото образование во земјоделството, шумар-
ството, дрвната индустрија, индустријата за тутун 
и прехранбената индустрија, 11. Самоуправната 
интересна заедница на насоченото образование во 
сооОракајот и врските, 12. Самоуправната инте-
ресна заедница на насоченото образование во трго-
вијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и 
комуналните деј,ности, 13. самоуправната интерес-
на заедница на насоченото образование во здрав-
ството и социјалната заштита, 14. Општата само-
управна интересна заедница на насоченото обра-
зование, 15. Републичката заедница на научни деј-
ности, 16. Самоуправната интересна заедница на 
научните дејности во рударството, црната и обое-
ната металургија, металната индустрија, неметали-
те, електростопанството и електроиндустријата и 
соодветните трговски дејности, 17. Самоуправната 
интересна заедница на научните дејности во земјо-
делството, водостопанството, преработката на зем-
јоделски и сточарски производи, шумарството, пре-
работката на дрво и соодветните трговски дејности, 
18. Самоуправната интересна заедница на науч-
ните дејности во градежништвото, станбено-кому-
налните дејности, индустријата на градежни мате-
теријали, сообраќајот и соодветните трговски деј-
ности, 19. Самоуправната интересна заедница на 
научните дејности во хемиската, текстилната, ко-
жарската и гумарската индустрија, индустријата 
за целулоза и хартија и соодветните трговски деј-
ности, 20. Самоуправната интересна заедница на 
научните дејности во фармацевтската и козметич-
ката индустрија, здравството и социјалната заш-
тита и соодветните трговски дејности, 21. Општата 
самоуправна интересна заедница на научните деј-
ности, 22. Републичката заедница на културата, 23. 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, 24. Републичката заедница за 
физичката култура. 
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ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКО-
ТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

335. 
Врз основа на член 179 став 3 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 39/78) и член 233 од Статутот 
на Самоуправната интересна заедница на пензиско-
то и инвалидското осигурување на Македонија 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/79), Собранието на 
Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 26 декември 1979 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ОСНОВНИОТ 

ПРИДОНЕС ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
Стапката на основниот придонес за пензиско и 

инвалидско осигурување се определува на 9,2% од 
личните доходи и другите примања што служат за 
утврдување на пензиската основа. 

II 
Стапката на основниот придонес за пензиско и 

инвалидско осигурување е утврдена со оваа одлука 
во согласност со Соборот на здружениот труд на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-3174/1 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

336. 
Врз основа на член 178 од Законот за пензис-

кото и инвалидското осигурување („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 39/78) и член 188 став 1 точка 22 
и член 240 од Статутот на Самоуправната интерес-
на заедница на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна 
заедница на пензиското и инвалидското осигуру-
вање на Македонија, на седницата одржана на 26 
декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА КО-
РИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА И ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРАВА ОД ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
За закрепнување на корисниците на пензија и 

на определени права од инвалидското осигурување 
за 1980 година се обезбедуваат средства по стап-
ка од 20/о. 

Член 2 
Како основица за пресметување ќе служи 

вкупниот износ на исплатените пензиски примања 
и исплатениот надоместок на материјалното обез-
бедување во врска со професионалната рехабили-
тација и привремениот надоместок во врска со 
вработувањето, освен додатокот за помош и нега. 

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

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-3175/1 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

337. 
Врз основа ,на член 60 од Законот за основните 

права од пензиското и инвалидското осигурување 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 35/72, 18/76, 58/76), 
член 5 и 20 од Законот за матична евиденција за 
осигурениците и за уживателите на права од пен-
зиското и инвалидското осигурување („Службен 
лист на СФРЈ" бр. 34/79) и член 139 став 1 и член 
188 точка 5 од Статутот на Самоуправната инте-
ресна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија („Службен весник на 
СРМ" бр. 8/79), Собранието на Самоуправната ин-
тересна заедница на пензиското и инвалидското 
осигурување на Македонија, на седницата одржана 
на 26 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД МАТИЧ-
НАТА ЕВИДЕНЦИЈА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО 
ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИС-

КОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се регулира рокот и начинот 

на користењето на податоците од матичната еви-
денција на осигурениците во остварувањето на 
правата од пензиското и инвалидското осигуру-
вање. 

Чле,н 2 
Почнувајќи од 1 јануари 1980 година во оства-

рувањето на правата од пензиското и инвалидско-
то осигурување од прибраните податоци регистри-
рани во матичната евиденција на осигурениците ќе 
се користат: 

1) општите и посебните податоци како и по-
датоците за пензискиот стаж од образецот „ПС", 

2) податоците за остварениот чист личен до-
ход и стаж на осигурување од 01. 01. 1966 година 
до крајот на годината која и претходи на послед-
ната година на осигурување од образецот „ЕТ-1, 
и М-4", 

3) податоците за остварениот надоместок за вре-
ме на привремена спреченост за работа по основа 
на здравственото осигурување од 01. 01. 1966 го-
дина до крајот на годината која и претходи на 
последната година на осигурување од образецот 
„ЕТ-1 и М-5", 

4) податоците за остварениот чист личен до-
ход со примање на надоместок по основа на инва-
лидското осигурување од 01. 01. 1966 година до 
крајот на годината која и претходи на последната 
година на осигурување од образецот „ЕТ-1 и М-6". 

Член 3 
Податоците од член 2 на оваа одлука, до соз-

давање на можност за нивно машинско користење, 
ќе се користат од документацијата на матичната 
евиденција која се води во основните заедници на 
пензиското и инвалидското осигурување и во Са-
моуправната интересна заедница на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија (во на-
тамошниот текст: Заедница). 

Член 4 
За 'осигурениците за кои нема прибрано и вне-

сено податоци во матичната евиденција на осигу-
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рениците, а биле вработени по 01. 01. 1966 година, 
податоците кои се од значење за признавање на 
правото и одредување виоината на пензијата ќе се 
побаруваат по службена должност од организаци-
јата на здружен труд во која осигуреникот е вра-
ботен или бил вработен. 

Осигурениците кои не биле вработени по 01. 
01. 1966 година или биле вработени, а за кои орга-
низациите на здружен труд не ги поседуваат пот-
ребните податоци за остварување на правата од 
пензиското и инвалидското осигурување, должни 
се со барањето за пензија да ја достават и до-
кументацијата до колку сметаат дека исполнуваат 
услови за признавање на праио од пензиското и 
инвалидското осигурување. 

Член 5 
Секретарот на Заедницата ќе донесе спровед-

бени акти за условите и начинот на користењето 
на податоците од матичната евиденција на осигу-
рениците во постапката за остварување на правата 
од пензиското и инвалидското осигурување. 

За начинот на остварувањето на правата од 
пензиското и инвалидското осигурување од 1 ја-
нуари 1980 година, секретарот на Заедницата ќе 
ги извести осигурениците и корисниците на пен-
зија преку средствата за јавно информирање. 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-3176/1 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

338. 
Врз основа на член 30 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 39/78) и член 103 став 2 
од Статутот на Самоуправната интересна заедни-
ца на пензиското и инвалидското осигурување на 
Македонија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79), 
Собранието на Самоуправната интересна заедница 
на пензиското и инвалидското осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на 26 декември 
1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО 

ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Граничниот износ на најниското пензиско при-

мање за определување висината на заштитниот до-
даток на пензиите во 1980 година се утврдува во 
износ од 2750 динари. 

Член 2 
Определувањето на новиот износ на заштит-

ниот додаток според граничниот износ на најнис-
кото пензиско примање од претходниот член на 
корисниците на пензија кои имаат право на таков 
додаток на ден 1 јануари 1980 година ќе го изврши 
Стручната служба на Самоуправната интересна за-
едница на пензиското и инвалидското осигурување 
на Македонија по службена должност, без доне-
сување на писмени решенија. 

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

нот на објавувањето во „Службен весник на СРМ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-3177/1 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

339. 
Врз основа на член 31 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" бр. 39/78) и член 102 став 2 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79), Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 26 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА МИНИМАЛНАТА ПЕНЗИЈА 

ВО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Висината на минималната пензија во 1980 го-

дина изнесува 1450 динари. 

Член 2 
Исплата на минималната пензија утврдена со 

член 1 од оваа одлука ќе се врши по службена 
должност, без донесување на решение. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 01-3178/1 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

340. 
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за 

пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на СРМ" број 39/78) и член 19 точка 1 од 
Статутот на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 8/79), Соб-
ранието на Самоуправната интересна заедница на 
пензиското и инвалидското осигурување на Маке-
донија, на седницата одржана на 26 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКАТА ОСНОВА 
НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И ЛИЦАТА КОИ НЕ ОСТ-
ВАРИЛЕ ЧИСТ ЛИЧЕН ДОХОД ОДНОСНО НА-
ДОМЕСТОК НА ЧИСТИОТ ЛИЧЕН ДОХОД ПО 

1 ЈАНУАРИ 1966 ГОДИНА 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдува пензиската основа 

на осигурениците и лицата кои не оствариле чист 
личен доход односно надоместок на чистиот личен 
доход за најмалку една година на осигурување во 
смисла на член 19 став 2 и 3 од Законот за пен-
зиското и инвалидското осигурување. 

Член 2 
Пензиската основа за осигурениците, односно 

лицата од член 1 на оваа одлука, се утврдува спо-
ред стручната подготовка потребна за работите и 
работните задачи на кои осигуреникот односно ли-
цето последен пат работел, согласно општиот акт 
на организацијата на здружениот труд. 

Член 3 
Заради остварување на правата од пензиското 

и инвалидското осигурување на осигурениците од-
носно лицата од член 1 на оваа одлука им се утвр-
дуваат следните пензиски основи: 

1. За работите и работните задачи за кои се 
бара висока стручна подготовка — 6000 динари; 
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2. За работите и работните задачи за ко,и се 
бара виша стручна подготовка или подготовка на 
висококвалификуван работник — 5500 динари. 

3. За работите и работните задачи за кои се 
бара средна стручна подготовка или подготовка на 
квалификуван работник — 5000 динари, 

4. За работите и работните задачи за кои се 
бара стручна подготовка здобиена со приучување 
(полуквалификуван работник) односно нижа струч-
на подготовка — 4000 динари. 

5. За работите и работните задачи за кои не се 
бара стручна подготовка — 3500 динари. 

Член 4 
Ако со општиот акт на организацијата на здру-

жениот труд за определени работи и работни за-
дачи е предвидена алтернатива на два или повеќе 
степени за стручна односно школска подготовка, 
пензиската основа ќе се утврди според работите и 
работните задачи кои одговараат на највисокиот 
степен на школска односно стручна подготовка ко-
ја се бара за вршење на тие работи и работни за-
дачи. 

Член 5 
До колку пензиската основа не може да се 

утврди на начин предвиден со член 2 на оваа 
одлука, истата ќе се утврди според стручната под-
готовка што ја има осигуреникот односно лицето. 

Член 6 
Пензиската основа на осигурениците вработе-

ни кај приватни работодавци во смисла на член 
1 на оваа одлука ќе се утврди според работите и 
работните задачи што ги вршеле тие, а за кои 
работи и работни задачи имаат здобиено пропи-
шана стручна подготовка. 

Ако осигурениците од став 1 на овој член не-
маат здобиено пропишана стручна подготовка за 
работите што ги вршеле, при утврдувањето на 
стручната подготовка ќе се побара мислење од со-
одветниот орган на надлежната стопанска комора. 

Член 7 
Пензиите што ќе бидат определени од основи-

ците од член 3 на оваа одлука ќе се усогласуваат 
според член 117—121 од Статутот на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија почнувајќи од 
1 јануари 1981 година. 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-3179/1 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

341. 
Врз основа на член 188 точка 5 од Статутот на 

Самоуправната интересна заедница на пензиското 
и инвалидското осигурување ,на Македонија и со-
одветните одредби на меѓународните конвенции за 
социјално осигурување, Собранието на Самоуправ-
ната интересна заедница на пензиското и инва-
лидското осигурување на Македонија, на седни-
цата одржана на 26 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА 
ЗА ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ИЗВРШЕ-
НИ ПРЕГЛЕДИ ОД СТРАНА НА КОМИСИИТЕ 

ЗА ОЦЕНА НА РАБОТНАТА СПОСОБНОСТ 
I 

Во Одлуката за висината на трошоците за из-
вршени прегледи од страна на комисиите за оце-
на на работната способност („Службен весник на 
СРМ" бр. 23/77) се врши следната измена: 

— во точка II бројката „1.000" се заменува со 
„1.500". 

II 
Висината на трошоците од точка I на оваа 

Одлука ќе се усогласува согласно (порастот ^га 
просечните трошоци на животот во Републиката во 
претходната година сметано од 1 јануари 1981 го-
дина. 

III 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-3180/1 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лилјана Манева, с. р. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СТАРОСНО ОСИ-
ГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

842. 
Врз основа на член 35 од Законот за старосно 

осигурување на земјоделците („Службен весник на 
СРМ" бр. 15/78)' и член 15 од Статутарната одлука 
на Републичката самоуправна интересна заедница 
за старост) осигурување на земјоделците (,,Служ-
бен весник на СРМ" бр. 45/78), Собранието на Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за 
староаро осигурување на земјоделците, ,на седни-
цата одржана на 24 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИКСНИОТ ИЗНОС И 
СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАРОСНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 
ГОДИНА 

1 
Земјоделците осигуреници — обврзници за пла-

ќање данок од личен доход од вршење земјодел-
ска дејност, земјоделците — глави на семејствата 
кои со други семејства живеат во едно земјодел-
ско домаќинство, а се обврзници за плаќање да-
нок од личен доход од вршење земјоделска деј-
ност и земјоделците чии брачни другари се врабо-
тени во здружениот труд со општествени средства 
или вршат самостојна дејност, за 1980 година ќе 
плаќаат (придонес за старосно осигурување, и тоа: 

— 5% од катастарскиот приход на осигурени-
кот, и 

— 180 динари по семејство. 

И 
Земјоделците — глави на семејствата кои со 

други семејства живеат во едно земјоделско дома-
ќинство, а не се обврзници за плаќање данок од 
личен: доход од вршење на земјоделска дејност, 
придонесот ќе го плаќаат во фиксен износ од 180 
динари. 

III 
Земјоделците кои вршат земјоделска дејност 

со земјиште земено под закуп и лицата кои исклу-
чиво се занимаваат со сточарство или риболов, а 
не се обврзници за плаќање на данок од личен до-
ход од вршење на земјоделска дејност, придоне-
сот за старосно осигурување ќе го плаќаат во фик-
сен износ кој се утврдува во висина на просечната 
обврска на осигурениците кои плаќаат придонес 
во фиксен износ и во процент од катастарскиот 
приход од подрачјето на општината со кој се обез-
бедуваат средства за минималната старосна пен-
зија и семејната пензија до висината на минимал-
ната старосна пензија. 

IV 
Фиксниот износ и стапката на придонесот за 

старосно осигурување за 1980 година е утврден со 
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оваа одлука во согласност со Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

V 
Оваа одлука влегува во сила на денот на обја-

вувањето во „Службен весник на СР Македонија", 
а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 01-83/3 
24 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Лазо Добрушевски, с. 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 

343. 
Врз основа на член 32 од Законот за опреде-

лени облици на општествената заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" број 5/74), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена 
заштита на децата, на седницата одржана на ден 
26 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДОДАТО-

КОТ НА ДЕЦА 

Член 1 
Со оваа одлука се определува висината на до-

датокот на деца во зависност од остварените вкуп-
ни приходи на семејството на корисникот и дру-
гите услови што се утврдуваат со оваа одлука. 

Член 2 
Корисниците на правото на додаток на деца, 

во зависност од остварените вкупни приходи во се-
мејството, се распоредуваат во три цензусни гру-
пи и тоа: 

I цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството од работен однос не го над-
минува износот од 1.009,00 динари месечно, а се-
мејството не остварува никакви други приходи;. 

II цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
1.009,01—1.166,00 динари месечно; 

III цензусна група — ако вкупниот приход по 
член на семејството на корисникот изнесува од 
1.166,01—1.353,00 динари месечно. 

Член 3 
Висината на додатокот на деца изнесува: 

Цензусна група 
I II III 

за првото дете 414 305 196 
за второто дете 383 276 184 
за третото дете 328 251 160 
за четвртото дете 272 223 140 
за секое натамошно дете 240 180 126 

Член 4 
За дете кое не е способно за рехабилитација, 

а не е сместено во установа за социјална заштита, 
височината на додатокот на деца се определува 
според член 3 на оваа одлука и зголемување од 
50%. 

Член 5 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 1980 
година. 

Бр. 1241/5 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, с. р. 

344. 
Врз основа на член 10 од Законот за опреде-

лени облици на општествената заштита на децата 
и за самоуправните интересни заедници за опште-
ствена заштита на децата („Службен весник на 
СРМ" број 5/74), Собранието на Републичката са-
моуправна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата, на седницата одржана на 26 де-
кември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА 
ДЕКА КОРИСНИКОТ НА ПРАВОТО НА ДОДА-
ТОК НА ДЕЦА ГИ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИТЕ НА 
СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТ-
ВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ 

ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ 

Член 1 
Во Одлуката за условите под кои се смета де-

ка корисникот на правото на додаток на деца ги 
издржува членовите на семејството и дека членот 
на семејството нема сопствени приходи доволни за 
издржување, број 08-101/1 од 29 април 1974 година 
(„Службен весник на СРМ" број 24/74), во член 3 
став 1 бројката „250" се заменува со бројката 
„615", бројката „200" се заменува со бројката „490", 
бројката „2400" се заменува со бројката „5900". 

Во член 4 од истата одлука, бројката „200", се 
заменува со бројката „490". 

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

сувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина и ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр. 1241/6 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, с. р. 

345. 
Врз основа на член 10 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
за самоуправните интересни заедници за општест-
вена заштита на децата („Службен весник на СРМ" 
број 5/74), Собранието на Републичката самоуправ-
на 'интересна заедница за општествена заштита на 
децата Скопје, на седницата одржана на 26 де-
кември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СО НИВ ИЗЕД-
НАЧЕНИ ЛИЦА ИМ СЕ ОБЕЗБЕДУВА ПРАВО НА 

ДОДАТОК НА ДЕЦА 

Член 1 
Во Одлуката за определување на условите под 

кои на работниците и со нив изедначени лица се 
обезбедува право на додаток на деца, број 08-100/1 
од 29 април 1974 година („Службен весник на СРМ" 
број 24/74), во член 2 став 1, точка 1, бројката „600", 
се заменува со бројката „1353", во точка 2 бројката 
„250" се заменува со бројката „615", во точка 3 
бројката „180" се заменува со бројката „443". 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на 
СРМ", а ќе се применува од 1 јануари 1980 го-
дина. 

Бр. 1241/7 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Емине Адеми, с. р. 
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346. 
Врз основа на член 63 од Законот за опреде-

лени облици на општествена заштита на децата и 
на (самоуправните интересни заедници за општест-
вена заштита на децата, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за општест-
вена заштита на децата, на седницата одржана на 
ден 26 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКА ЗА УПЛАТА 
НА ПРИДОНЕС НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУП-
РАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТ-

ВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА 
I 

Обврзниците за пресметување на придонес на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
општествена заштита на децата се ослободуваат од 
обврската за уплата на пресметаниот придонес од 
средствата за лични доходи кои вработените ќе ги 
отстапат како прилог за ублажување на последи-
ците од катастрофалните Поплави во нашата Ре-
публика. 

II 
Пресметаниот придонес за Републичката само-

управна интересна заедница за општествена заш-
тита на децата од средствата за лични доходи кои 
вработените ќе ги отстапат како прилог за убла-
жување на последиците од катастрофалните поп-
лави во нашата Република, обврзниците се долж-
ни да го уплатат на жиро сметката на која ќе 
бидат уплатени и отстапените лични доходи на 
вработените за санирање на последиците од ката-
строфалните поплави во нашата Република. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето. 
Бр. 1241/9 Претседател, 

16 декември 1979 година Емине Адеми, с. р. 
Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

347. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од Са-

моуправната спогодба за здружување на општин-
ските СИЗ на здравството и здравственото осигу-
рување во Републичка СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување, Собранието на Републичка-
та СИЗ на здравството и здравственото осигуру-
вање — Скопје, на заедничка седница на сите со-
бори на делегатите, одржана на 25 декември 1979 
година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ 
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР НА СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИНСКИТЕ СИЗ НА ЗДРАВ-
СТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 

Во Одлуката за утврдување на Листата на 
готовите лекови што можат да се издаваат на ре-
цепт на осигурените лица на товар на средствата 
на заедниците на здравството и здравственото оси-
гурување („Службен весник на СРМ", бр. 22/77, 
46/77, 26/78, 9/79, 21/79), Листата на лековите се до-
полнува со следните лекови: 

^р^ј Назив на лекот Производител Форма на лекот Забелешка 

1 Adrianol 

2 Antopar 
3 Bactamon 
4 Bromergon 
5 CA — С — 500 
6 Ceporex 
7 Chlorochin 
8 Demetrin 
9 Dermazin 

10 Ditamin 
— retard 

11 Essaven 
12 Ercefuryl 
13 Galactoguin 

Здравје 

Лек 
Крка 
Лек 
Крка 
Плива 
Крка 
Инех Хемофарм 
Лек 

Лек 
Босналијек 
Босналијек 

Подравка-Белупо 

капсули за нос 
за возрасни 
желе 
маст, крем 
таблети 
ефервети 
капки 
таблети 
таблети 
крем 

таблети 
желе 
сируп 

таблети 

14 Garamicin 
15 Hidropid 
16 Hiramicin-R 
17 Homatropin 
18 Ibaden 

19 Kalikor 
20 Kalium 

Крка 
Плива 
Плива 
Плива 
Лек 

Лек 
Здравје 

маст за очи 
капки за очи 
капки за очи 
таблети 
капки за очи 
таблети, капки за 
деца, сируп 

капсула 
пенушлив 
прашок 

Лекот може да се издава само 
со рецепт од лекар специјалист 
од соодветната специјалност 
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21 Levantin 
22 Lexaurin 
23 Lidaprim 
24 Liso - В 
25 Lorazepan 
26 Metablen 

27 Mucodine 
28 Natrium 

pikosulfat 
29' Oikamid-R 

30 Paracet 
31 Seldiar 

32 Sulpirid 

33 Suvipen 
34 Tropikamid R 

35 Yurinex 

Лек 
Крка 
Алкалоид 
Бооналијек 
Крка 
Лек 

Зорка 

Здравје 
Плива 

Здравје 
Крка 

Здравје 

Здравје 
Плива 

Инех Хемофарм 

таблети 
таблети 
сируп за деца 
лингалети 
таблети 
капки за очи 

каосули, сируп 

дражен 
капсули 

сируп 
капки 

таблети 
капсули 

таблети 
капки за очи 

таблети 

Лекот може да се издава само 
со рецепт од лекар специјалист 
од соодветната специјалност или 
на негов предлог 

Лекот може да се издава само 
со рецепт од лекар специјалист 
од соодветната специјалност или 
на негов предлог 

Лекот може да се издава само 
со рецепт од лекар специјалист 
од соодветната специјалност или 
на негов предлог 

Лекот може да се издава само 
со рецепт од лекар специјалист 
од соодветната специјалност или 
на негов предлог 

Лекот може да се издава само 
со рецепт од лекар специјалист 
од соодветната специјалност или 
на негов предлог 

II 
Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 0101-1390/1 
25 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р. 

348. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 3 од Само-

управната спогодба за здружување на општински-
те СИЗ на здравството и здравственото осигуру-
вање во Републичка СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување, Собранието на Републичката 
СИЗ на здравството и здравственото осигурување 
.— Скопје, на седницата на Соборот на делегатите 
на работниците — корисници на услугите, одржана 
на 25 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 
ДНЕВНИЦИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ 
СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО 

ДРУГО МЕСТО 

I 
Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ 

на дневниците на осигурените лица кои се упа-
туваат на преглед и лекување во друго место. 

II 
Висината на дневниците на осигурените лица 

кои се упатуваат на преглед и лекување во друго 
место не може да биде помала, и тоа: 

1) ако се упатуваат во места на територијата 
на СР Македонија — 103,50; 

2) ако се упатуваат во места надвор од терито-
ријата на СР Македонија — 125,90; 

3) ако се упатуваат во Скопје — 115,00 дина-
ри и 

4) ако се упатуваат во другите републички и 
покраински центри — 160,00 динари. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи истоимената одлука, број 0601-1788/1 
од 21 декември 1978 година, објавена во „Службен 
весник на СРМ", број 1/79. 

I 
Бр. 0301-1944/1 

25 декември 1979 година 
Скопје 

Претседател, 
Петре Шулески, с. р. 

349. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 3 од Само-

управната спогодба за здружување на општински-
те СИЗ на здравството и здравственото осигуру-
вање во Републичка СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување, Собранието на Републичка-
та СИЗ на здравството и здравственото осигуру-
вање — Скопје, на седницата на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услугите, 
одржана на 25 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 
ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ 

I 
Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ 

на помошта за спрема на новородено дете. 

II 

Висината на помошта за спрема на новородено 
дете не може да биде помала од 415,00 динари за 
секое новородено дете. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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Со влегувањето во сила (на оваа одлука прес-
танува да важи истоимената одлука, бр. 0601-1790/1 
од 21 декември 1978 година, објавена во „Службен 
весник на СРМ", бр. 1/79. 

Бр. 0301-1943/1 
25 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Петре Шулески, с. р. 

350. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 3 од Само-

управната спогодба за здружување на општински-
те СИЗ на здравството и здравственото осигуру-
вање во Републичка СИЗ на здравството и здрав-
ственото осигурување, Собранието на Републич-
ката СИЗ на здравството и здравственото осигу-
рување — Скопје, на седницата на Соборот на де-
легатите на работниците — корисници на услугите, 
одржана на 25 декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА 
НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП 

НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ 

I 
Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ 

на надоместокот на трошоците за закоп на осигу-
рено лице. 

II 
Висината на надоместокот на трошоците за за-

коп на осигурено лице не може да биде помала од: 
1) во случај на смрт на осигурено лице до една 

годишна возраст, 805,00 динари; 
2) во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 

7 годишна возраст, 1.275,00 динари; 
3) во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 

14 годишна возраст, 1.760,00 динари; и 
4) во случај на смрт на осигурено лице на воз-

раст над 14 години, 2.240,00 динари. 

III 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Со влегувањето во сила на оваа одлука прес-
танува да важи истоимената одлука број 0601-1789/1 
од 21 декември 1978 година, објавена во „Службен 
весник на СРМ", бр. 1/79. 

Бр. 0605-1942/1 
25 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Петре Шулески, с. р. 
РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА 

ЗАШТИТА 
351. 

Врз основа на член 83 од Законот за социјална 
заштита („Службен весник на СРМ" бр. 9/78) и 
член 16, став 1, алинеја 5 од Статутот на Репуб-
личката самоуправна интересна заедница за соци-
јална заштита — Скопје, Собранието на Републич-
ката самоуправна интересна заедница за социјал-
на заштита — Скопје, на седницата одржана на 25 
декември 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА РЕПУБЛИЧКАТА САМО-
УПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИ-

ЈАЛНА ЗАШТИТА - СКОПЈЕ 

1. Со оваа одлука се утврдува висината на 
стапките на придонесите што ги уплатуваат основ-
ните организации на здружениот труд од доходот 
и работните луѓе од личен доход од работен однос, 

заради обезбедување средства на Републичката са-
моуправна интересна заедница за социјална зашти-
та — Скопје. 

2. Стапките на придонесите за Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална за-
штина — Скопје се утврдуваат во висина од: 

—- 0,10% од доходот на основните организации 
на здружениот труд и другите корисници на опште-
ствени средства распоредени со Одлуката за утвр-
дување на стопанските и нестопанските дејности 
(„Службен лзист на СФРЈ" бр. 14/77) во областа на 
дејностите од 01 до 11; 

— 0,05% од личниот доход од работен однос на 
работниците што остваруваат личен доход од ра-
ботен однос, освен за работниците вработени ка ј об-
врзниците од претходната алинеја на овој став. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука, престанува да важи Одлуката за утврду-
вање висината на стапките на придонесите за Ре-
публичката самоуправна интересна заедница за со-
цијална заштита — Скопје, објавена во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија" 
бр. 45/78. 

4. Одлуката влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1980 година. 

Бр. 08-390/1 
25 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

Исмаилаки Емурлаи, с. р. 

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД 
СКОПЈЕ 

352. 
Врз основа на член 83 од Законот за социјал-

на заштита („Службен весник на СРМ", бр. 9/78) и 
член 25 ст. 1 точка 4 од Статутот на Самоуправна-
та интересна заедница за социјална заштита на 
град Скопје, Собранието на СИЗ за социјална за-
штита, на седницата одржана на 26. ХП. 1979 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ 
НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА САМОУПРАВНАТА ИН-
ТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИ-

ТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

Член 1 

Досегашната висина на стапките ,на придонеси-
те што ги уплатуваат основните организации на 
здружен труд од доходот како приход на Самоуп-
равната интересна заедница за социјална заштита 
на град Скопје, по стапка од 0,20% се менува и ќе 
изнесува 0,28%. 

Член 2 
Од денот на влегувањето во сила на оваа од-

лука престанува да важи Одлуката за утврдува-
ње висината на стапките на придонесите од дохо-
дот за социјална заштита на град Скопје, донесена 
на седница на Собранието на Заедницата на 15. П. 
1979 година. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен гласник на 
град Скопје", а ќе се применува од 1. 1. 1980 го-
дина. 

Бр. 01-180 
26 декември 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

инж. Благородна Горичанова, с. р. 
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ЗАЕДНИЦА НА СТАНУВАЊЕТО - БИТОЛА 

353. 
Врз основа на член 5 ст. 1 т. 12 и 13 од Зако-

нот за самоуправните заедници на станувањето 
(„Службен весник на СРМ" бр. 49/74), чл. 17 ст. 1 
т. 9 од Статутот на Самоуправната интересна за-
едница на општината — Битола, бр. 02-495/79 и чл. 
6 ст. 2 од Одлуката за начинот на утврдување на 
вишокот на станбен простор и плаќање на зголеме-
на станарина („Службен гласник на општината 
Битола", бр. 10/76), а во врска со чл. 2 ст. 2 од 
Договорот за спроведување на политиката на це-
ните за производите и услугите од надлежност на 
Републиката и општините во 1979 година, Собра-
нието на Самоуправната интересна заедница на ста-
нувањето — Битола, на својата УП-ма седница одр-
жана на ден 28. 06. 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СТАНАРИНАТА И ЗА-
КУПНИНАТА ЗА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ И СТА-
НОВИ И ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИИ НА ТЕРИТОРИ-
ЈАТА НА ОПШТИНАТА БИТОЛА И ПЛАЌА-
ЊЕ ЗГОЛЕМЕНА СТАНАРИНА ЗА ВИШОК НА 

СТАНБЕН ПРОСТОР 

Член 1 

Станарината и закупнината на станбените згра-
ди, станови и деловни простории на територијата 
на општината Битола, се зголемува за 16,50%. 

Член 2 

Граѓаните што користат општествен стан, ко-
рисници на социјална помош се ослободуваат од 
плаќање на станарина. 

Член 3 

Ослободување од плаќање на станарината се 
врши по барање од носителот на станарското пра-
во, за секоја година посебно. 

Носителот на станарското право корисник на 
социјалната помош своето право го докажува со 
решение за користење на социјалната помош. 

Член 4 

Носителот на станарското право за вишокот 
на станбен простор, согласно Одлуката за начинот 
на утврдување на вишокот на станбен простор и 
плаќање на зголемена станарина и Одлуката за 
рационално користење на станови на подрачјето 
на општината Битола, („Службен гласник ,на оп-
штината Битола", бр. 10/76), е должен да плаќа 
станарина во износ кој е рамен на двојниот износ 
на редовната станарина. 

Член 5 

Одлуката ќе биде потврдена од страна на Со-
бранието на општината Битола. 

Член 6 

Оваа одлука влегува во сила 8-миот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", ќе се' објави 
и во „Службен гласник на општината Битола", 
а ќе се применува од 1. 07. 1979 година. 

Бр. 02-1157 
2 јули 1979 година 

Битола 
Претседател, 

дипл. инж. арх. Благој Момедиќ, с. р 

Огласен дел 
СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ 

Пред овој суд е заведен спор по тужбата на 
тужителот Игор Милчев од Скопје, нас. Драчево, 
за зголемување на издршка, против тужениот 
Милчов Милча од село Долно Љубата, Босиле-
градско, а сега на привремена работа во СР Гер-
манија, со непозната адреса на живеење. 

Се повикува тужениот Милчов Милча да се ја-
ви во овој суд во рок од 30 дена, по објавување-
то на овој оглас, или во истиот рок да ја достави 
сегашната адреса на живеење. 

Во колку тужениот не се јави во рок од 30 де-
на, на истиот ќе му биде одреден привремен ста-
рател, кој ќе ги застапува неговите интереси пред 
судот. 

Од Општинскиот суд Скопје II - Скопје, П. 
бр. 2567/79. (109) 

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО 
Пред овој суд се води граѓанска парница од 

тужителите Феми Ибраими и др. од село Слати-
но, против тужениот Исни Низафета Салии од село 
Слатина, за неосновано збогатување. Вредност на 
спорот 10.000 н. д. 

Бидејќи тужениот Исни Низафета Салии од 
село Слатина се наоѓа на привремена работа во 
Данска, со непозната адреса, се повикува да се ја-
ви пред судот, како и секое друго лице кое знае за 
него да ја соопшти неговата адреса. По истекот на 
рокот од 30 дена, од објавувањето на огласот, ќе 
му биде поставен привремен старател во смисла 
на чл. 84 и 86 од ЗПП. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 952/1979 
година. (107) 

Пред овој суд се води граѓанска парница од ту-
жителот Алиу Асана Имер од село Одри, против 
тужените Стојановиќ Милош и Милошевски Кос-
та, двајцата од село Вратница, а сега со непозната 
адреса во САД, за исполнување на договор. Вред-
ност на спорот 500 нови динари. 

Се повикуваат тужените Стојановиќ Милош и 
Милошевски Коста, двајцата од село Вратница, а 
сега со непозната адреса во САД, да се јават во 
,судот или пак друго лице кое ги знае нивните ад-
реси да ги соопшти на судот. Во спротивно ќе им 
биде поставен привремен старател кој ќе ги шти-
ти нивните /права и интереси. 

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1389/79 
година. (108) 
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