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СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
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1.000 дин. Овој број чини 30 дин 
Чековна сметка број 802-Т-698 

171. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
БОЛНИЦИТЕ 

Врз основа на член 71 точка И од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публглка Македонија се прогласува Законот за 
болниците, што го усвои Народното собрание на На-
родна Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 11 ноември 1957 год. 

У бр. 21 
19 ноември 1957 година 

Скопје 

Потпретседател 
на Народното собрание, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

ЗАКОН ЗА БОЛНИЦИТЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Болниците се здравствени установи што 

на болните им укажуваат здравствена помош 
со обезбедување на потребите под1 постојан 
лекарски надзор и работат на спречување и 
отстранување на причините и последиците 
од заболувањата. 

Член 2 
Болниците: 
1. ги испотуваат и утврдуваат заболува-

њата и лекуваат и негуваат болни, како и 
вршат медицинска рехабилитација под пол-
ето,! ан стручен надзор; 

2. се грижат за применување современи 
научни методи во1 лекувањето' на болните и 
работат на унапредување на медицинската 
наука; 

3. учествуваат во спроведувањето на мерки 
за чување и унапредување на здравјето и за 
отстранување на болестите меѓу населението; 

4. работам на стручно усовршување на 
здравствените работници, како и служат за 
изведување на практична настава на меди-
цинските научни и наставни установи; 

5. ги следат појавите на болестите и ги 
проучуваат причините на заболувањата и 
смртноста меѓу населението, работат на нив-
ното отстранување и предлагаат на надлеж-
ните органи преземања на потребни мерки со 
цел за заштита на нарондото здравје; 

6. вршат работи во врска со здравстве-
ното просветување на населението, а особено 
работат на здравственото просветување на 
болните во болницата; 

7. водат евиденција и статистика за болес-
тите и за болните шгго се лекуваат во болни-
цата. 

Болниците вршат и други работи од об-
ласта на заштитата на народното здравје што 
со посебни прописи им се ставени во дело-
круг. 

Член 3 
Болниците се правни лица. 
Болниците се основаат и работат како ус-

танови со самостојно финансирање. 
Прописите за здравствените установи и 

установите со самостојно финансирање се 
применуваат и на болниците, доколку со овој 
закон не е инаку предвидено. 

За меѓусебните односи на Медицинскиот 
факултет на Универзитетот во Скопје и кли-
никите на овој факултет во однос на нивната 
наставно-научна работа се применуваат про-
писите за Универзитетот. 

Член 4 
Секој граѓанин има право' да се користи: со 

здравствената заштита што болниците ја ука-
жуваат. 

За болничките услуги се плаќа надомест. 

И. ВИДОВИ НА БОЛНИЦИ 
Член 5 

Болниците се општи и специјални. 
Општите болници се наменети за лекува-

ње од сите видови болести, а специјалните за4 

лекување на поедини видови болести или за 
лекување на бо-лни од Одредена возраст. 

Член 6 
За сузбивање на епидемии и други извон-

редни потреби можа,т да се основаат времени 
болници. 

Времени болници основа Извршниот совет 
и народните одбори. 

Народните одбори времена болница осно-
ваат во согласност со Советот за народиз 
здравје на Народна Република Македонија. 

Член 7 
Специјалните болници на Медицинскиот 

факултет на Универзитетот во Скопје што 
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истовремено служат и за изведување наста-
вата на факултетот носат назив клиника. 

За потребите на наставата на Медицин-
скиот факултет во) Скопје можат да се упо-
требат и други специјални болници како и 
специјалистички одделенија на општите бол-
ници. 

Ш. ОСНОВАЊЕ НА БОЛНИЦИ 
Член 8 

Болници можат да основаат Извршниот 
совет, народните одбори, самоуправните уста-
нови, стопанските организации и општестве-
ните организации (во натамошниот текст — 
установи и организации). 

Член 9 
Два или повеќе народни одбори на околии: 

односно општини можат заедно да основаат 
болница. 

Решение за основање на болница од прет-
ходниот став донесува народниот одбор на чие 
подрачје се наоѓа седиштето! на болницата во 
согласност со другите народни одбори. 

Член 10 
Народни одбори што заеднички основале 

болница спогодбено (утврдуваат кој дел од 
средствата за основање на болницата отпа-
ѓаат на секој народен одбор. 

Народните одбори од претходниот став 
спогодбено ги утврдуваат и другите права и 
обврски што како основачи ги имаат спрема 
болницата. 

Член 11 
Народен одбор, самоуправна установа и 

организација основа болница по претходеа 
согласност на Советот за народно здравје на 
Народна Република Македонија. 

Против решението од претходниот став со 
кое е одбиено давањето на согласноста може 
да се изјави жалба до Извршниот совет во 
рок од 30 дена од денот на примањето на ре-
шението. 

Член 12 
Советот за народно здравје на Народна 

Република Македонија ќе го одбие давањето 
на согласноста за основање на болница ако 
утврди дека не се исполнети условите од 
член 14 на овој закон. 

Член 13 
Решението за основање на болници содр-

жи податоци: 
1. за називот и седиштето на болницата; 
2. за задачите на болницата; 
3. за имотот што на болницата и се дава 

на управување; 
4. за фондовите Што болницата може да 

ги има; 
5. за органите на болницата и начинот на 

нивното образување; 
С за државниот орган надлежен за рабо-

тите и задачите нц болницата, 

Решението за основање на болница од ус-
танова и организација ги содржи податоците 
од точ. 1—5 на претходниот став. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
болниците на установите и организациите е 
органот на надзорот (член 74 ст. 1). 

Член 14 
За основање на болница основачот е дол-

жен: 
1. да обезбеди простории што одговараат 

на пропишаните санитарно-технички услови; 
2. да обезбеди нужна опрема; 
3. да обезбеди стручен персонал нужен 

за отпочнување со работа ќа болницата. 
Условите од претходниот став треба да со 

исполнат и при о-сновање на болнички одде-
ленија и медицински единици во постојна 
болница. 

Условите од ст. 1 на овој член поблиску 
ќе ги одреди Советот за народно здравје на 
Народна Република Македонија. 

Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија може за поедини мес-
та да пропише посебни услови за основање 
на болница со оглед бројот на населението, 
географските и патолошките услови на мес-
тото. 

Член 15 
Секоја болница мора да биде регистри-

рана по прописите за регистрација на уста-
новите со самостојно финансирање. 

Органот надлежен за регистрација, за уџит 
сот во регистарот ја известува болницата, ор-
ганот на надзорот и Советот за народно здрав-
је на Наро,дна Република Македонија, како и 
организацијата и установата што болницата 
ја основала. 

Со регистрирањето болницата се здобива 
со својство на правно липо. 

IV. ПРАВИЛА НА БОЛНИЦИТЕ 
Член 16 

Секоја болница има свои правила со кои 
се одредува организацијата и работата на 
болницата. 

Правилата на болницата особено содржат 
одредби: 

1. за органите на болницата, нивното об-
разување, нивните права и должности, како 
и за нивните меѓусебни о,дноси; 

2. за внатрешната организација и работата 
па болницата; 

3. за финансовото и економското работење 
на болницата и расподелбата на приходите на 
болницата; 

4. за правата и должностите на раковод-
ниот и другиот персонал на болницата; 

5. за фондовите и начинот на ^употребата 
на средствата од фондовите со кои болницата 
самостојно располага; 

6. за примањето и отпуштањето на бол-
ните од болницата и нивните права и долж-
ности, 
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Член 17 
Правилата на болницата основана од Из-

вршниот совет и народните о,дбори ги доне-
,сува управниот одбор на болницата, а ги пот-
врдува Советот за, народно здравје на Народ-
на Република Македонија односно совет за 
народно здравје на народниот одбор што бол-
ницата ја основал. 

Правилата на болницата основана од уста-
нова и организација ги донесува управниот 
одбор на болницата, а ги потврдува основачот 
на болницата во согласност со советот за на-
родно здравје на народниот одбор на општи-
ната. ф 

По исклучок од претходниот став прави-
лата на клиниките ги потврдува факултет-
скиот совет по претходно мислење на Советот 
за народно здравје на Народна Република 
Македонија. 

V. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА 
БОЛНИЦИТЕ 

Член 18 
Со болницата управува управен одбор и 

управник. 

1. Управен одбор 

Член 19 
Управниот одбор на болницата се состои 

од најмалку седум члена. 
Управниот одбор на болницата се образува 

од претставници на работниот колектив на 
болницата и надлежниот завод за социјално1 

осигурување како и граѓани што покажуваат 
интерес за работите1 на заштитата на народ-
ното здравје. Бројот на претставниците на 
работниот колектив на болницата не може да 
биде поголем од една четвртина од вкупниот 
број членови на управниот одбор, а на заво-
дот за социјално осигурување од два. 

Во управниот одбор на болница основана 
од установа и организација една половина 
членови на управниот одбор се именуваат од 
редот на лицата што највисокиот орган на 
управувањето на установата односно органи-
зацијата ги предлага. 

Управникот на болницата е член на У-
правниот одбор по своето службено место. 

Член 20 
Управниот одбор на болница основана од 

Извршниот совет го именува Советот за на-
родно здравје на Народна Република Маке-
донија, а управниот одбор на болница осно-
вана од народен одбор на околија односно оп-
штина го именува, народниот одбор. Управ-
ниот одбор на болница основана од установа 
и организација го именува народниот одбор 
на општината. 

По исклучок од претходниот став управ-
ните одбори на клиниките ги именува факул-
тетскиот совет на Медицинскиот факултет во 
Скопје, 

Член 21 
Управниот одбор на болницата се именува 

на две години, но органот надлежен за име-
нување може и пред истекот на мандатот на 
управниот одбор да го разреши од должност 
целиот управен одбор или само член на од-
борот, ако нивната работа е во спротивност со 
-закон или други прописи или ако ја запоста-
виле својата должност во одборот. 

Член 22 
Членовите на управниот одбор својата 

должност во управниот одбор ја вршат бес-
платно. 

Членовите на управниот одбор за време 
додека се зафатени со работа во управниот 
одбор имаат право на надомест на стварно 
загубената заработувачка како и право на 
надоместена направените трошоци што ги има-
ле ЕО врска со вршењето на оваа должност. 

Член 23 
Управниот одбор на болницата: 
1. се грижи болницата да ги извршува 

своите задачи и ја следи работата на болни-
цата; 

2. ја утврдува,, согласно постојните пропи-
си претсметка на приходите и расходите и 
завршната сметка на болницата и ги предло-
жува на потврда на надлежниот оргар; 

3. решава, во согласност со надлежниот со-
вет за цените на болничките услуги (член 17); 

4. одлучува, согласно со постојните про-
писи за употребата на средствата од фондо-
вите на болницата; 

5. решава за барање на кредит; 
6. решава, во согласност со посебни про-

писи за инвестициите што се финансираат од 
средствата на болницата; дава предлози на 
финансирањето на инвестициите и средствата 
по претсметката или од други средства на 
основачот; ; 

7. ги назначува службениците на болни-
цата и донесува други решенија за нивните 
службенички односи, доколку за тоа не го 
овласти управникот на болницата; 

8. го утврдува предлогот на правилникот 
за платите и го доставува за донесување на 
надлежниот орган; 

9. решава, во согласност со надлежниот 
совет, за зголемување капацитетот на болни-
цата (член 17); 

10. го утврдува работниот и домашниот 
ред на болницата; 

11. се грижи за економското и финансов 
вото работење на болницата и употребата на 
општонародниот имот; 

12. се грижи за правилниот однос на пер-
соналот на бо-лницата спрема болните и ги 
претресува забелешките и предлозите на гра-
ѓаните во врска со работењето на болницата 
и нејзиниот персонал; 

13. се грижи за школувањето и стручното 
усовршувале до, церсоналат; 
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14. врш)и и други работи што му се ставени 
во делокруг со закон или други прописи. 

Управниот одбор на болницата основана од 
установа и организација работите од точка 
2—9 на претходниот став ги врши со соглас-
ност на основачот. 

Член 24 
Нацртот на правилата (член 17) и нацр-

тите на претсметката на приходите и расхо-
дите (член 23 точ. 2), како и нацртот на пра-
вилникот за платите' (член 23 тон. 8) прет-
ходно ќе се изнесат на расправување пред 
работниот колектив на болницата. При утвр-
дувањето на предлозите односно донесува-
њето на овие акти управниот одбор ќе ги зе-
ме во обзир и забелешките на работниот ко-
лектив на болницата. 

Член 25 
Управниот одбор на болницата избира од 

редот на своите членови претседател. 
Управникот на болницата не може да биде 

претседател на управниот одбор. 

Член 26 
Управниот одбор на болницата работи на 

седници. 
Седниците на управниот одбор ги свикува 

и со нив раководи претсе,дателот на управ-
ниот одбор. Претседателот свикува седници 
по потреба, а најмалку еднаш месечно. Прет-
седателот мора да свика седница ако тоа го 
бара органот на надзорот на болницата, 
управникот на болницата, една третина чле-
нови на управниот одбор или работниот ко-
лектив на болницата. 

Седниците на управниот одбор ги подгот-
вува претседателот заедно со управникот на 
болницата. 

Член 27 
Управниот одбор полноважно одлучува 

ако на седницата се присутни повеќе од по-
ловината членови на управниот одбор. 

Заклучоци и одлуки на седницата управ-
ниот одбор донесува со мнозинство гласови 
на присутните членови. 

Член 28 
За проучување на одделни прашања и за 

подготвување на предлози по работите од 
својот делокруг управниот одбор на болни-
цата може да образува повремени комисии. 

2. Управник на болница 
Член 29 

Со работата на болницата непосредно ра-
ководи управник на - болницата. 

Управникот на болницата го назначува и 
разрешува основачот на болницата. Ако осно-
вачот на болницата е установа или организа-
ција, за назначувањето на управникот е по-
требата согласност на советот за народно 
здравје на народниот одбор на општината, 

За управник на болницата може да се на-
значи само лекар со положен стручен испит. 
Условите што управникот на болница треба 
да ги исполнува поблиску ќе ги одреди Со-
ветот за народно здравје на Народна Репуб-
лика Македонија. 

Член 30 
Управникот на болницата: 
1. ја организира и раководи работата на 

болницата и ги извршува и спроведува зако-
ните и другите прописи и заклучоци на уп-
равниот одбор на болницата; 

2. се грижи за стручната работа на болни-
цата и за работата на персоналот; 

3. ја претставува болницата како правно 
лице во нејзините односи со физичките и 
правни лица; 

4. ја извршува, како наредбодавец прет-
сметката, на приходите и расходите на бол-
ницата; 

5. му помага на претседателот на управ-
ниот одбор во подготвувањето на седниците 
на управниот одбор; 

6. се грижи за изготвувањето на предло-
гот на правилата, претсметката на приходите 
и расходите и завршната сметка, домашниот 
и работниот ред, калкулацијата на цените за 
болничките услуги и планот за работата на 
болницата; 

7. се грижи болницата навремено да биде , 
опремена со средства нужни за дијагностика, 
лечење и нега на болните и со други неоп-
ходни: средства за успешно работење; 

8. ја ускладува работата помеѓу единици-
те на болницата; 

9. врши надзор над квалитетот на исхра-
ната на болните и се грижи храната 'да се 
готви според прописите на лекарите; 

10. се грижи ^а одржување на хигиената 
во просториите на болницата; 

11. се грижи за одржување на пропиша-
ниот ред при примање и отпуштање на болни 
од болницата; 

12. врши надзор над односот на персона-
лот со болните и се грижи за спазувањето на 
пропишаниот домашен ред; 

13. врши назначување на работници и на 
службеници на болницата, за кои го овластил 
управниот одбор; 

14. ги распоредува службениците и работ-
.ниците по одделни работни места и врши над-
зор над нивната работа; се грижи за одржу-
вање на дисциплина во работата на работ-
ниците и службениците; 

15. се грижи за стручното усовршување на 
службениците и работниците; 

16. се грижи за чувањето и правилното ко-
ристење на санитарниот материјал и другиот 
имот што на болницата и е даден на управу-
вање; 

17. врши и други работи што му се ставени 
во делокруг со други пропиел 
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Член 31 
Управникот на болницата е должен да го 

задржи извршувањето на одлуките и заклу-
чоците на управниот одбор што се во спротив-
ност со закон и други прописи донесени врз 
основа на закон и за тоа без одлагање да го 
извести органот на надзорот. 

Со одлуките и заклучоците од претход-
ниот став ќе се постапи согласно член 74 од 
овој закон. 

Член 32 
За вршење на административни, технички 

и други слични работи болницата може да 
има помошник на управникот. ; 

Назначувањето на помошникот на управ-
никот се врши на основа конкурс. 

Правата и должностите на помошникот на 
управникот на болница и стручните квали-
фикации нужнр за ова место се одредуваат 
со правилата на болницата. 

3. Стручен колегиум 
Член 33 

Во секоја болница се образува стручен ко-
легиум. 

Членови на стручниот колегиум по своето 
службено место се управникот и помошникот 
на управникот на болницата, раководителите 
на стручните единици на болницата и глав-
ниот лекарски помошник на болницата. 

Управниот одбор на болницата може за 
членови на стручниот колегиум да именува и 
други лица од редот на лекарскиот персонал 
на болницата. 

Член 34 
Стручниот колегиум е советодавен орган 

на управикот по стручната работа и другите 
поважни стручни прашања од делокругот на 
болницата. 

Стручниот колегиум задолжително ќе се 
ислуша особено по предлогот на домашниот1 и 
работниот ред, калкулацијата на цените за 
болничките услуги, планот за работа, за зго-
лемувањето на капацитетот и основање на 
нови единици на болницата и по организаци-
јата и методот на работата на болницата. 

Член 35 
Стручниот колегиум работи на седници. 
Седниците на стручниот колегиум ги сви-

кува и со нив раководи управникот на болни-
цата. 

Член 36 
Поблиски одредби за составот и работата 

на стручниот колегиум се одредуваат со пра-
вилата на болницата. 

4. Стручна комисија 
Член 37 

За вршење Јна одделни работи одредени со 
овој закон во болниците се образува стручна 
комисија. 

Комисијата се состои од три члена и соод-
ветен број заменици кои ги именува управ-
никот на болницата во почетокот на секоја 
година. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА БОЛНИЦАТА 

Член 38 
Во болницата здравствената заштита се 

врши во болнички одделенија и медицински 
единици (стручни единици), кои се образуваат 
за поедини видови болести или за повеќе ви-
дови сродни болести односно со оглед на при-
родата и сродноста на работите во врска со 
укажувањето на здравствената заштита. 

Во болничко одд,еление се укажува здрав-
ствена заштита на болни што се сместени во 
одделението (хоспитализирани болни) а ме-
дицинската единица врши работи на дијагнос-
тика и укажува здравствена помош на бол-
ните од бол,ничките одделенија на болницата 
и на други лица што не се сместени во бол-
ницата. 

Внатре во болничко одделение односно ме-
дицинска единица можат да постојат отсеци 
и други единици (стручни единици). 

Во болниците за вршење административ-
ните, финансовите, економските и технички-
те работи постои посебна служба. 

Член 39 
Во општа болница задолжително има две 

основни болнички одделенија, и тоа: 
а) одделение за внатрешни болести со от-

сек за заразни болести и отсек за детски бо-
лести; и 

б; хируршко одделение со породилиште. 
Член 40 

Во општа и специјална болница постои 
лабораторија, рентген, аптека и приемно од-
деление. 

Советот за народно здравје на Народна Ре-
публика Македонија може во одредени слу- „ 
чаи да определи да не мораат да се образу-
ваат стручните единици од претходниот став. 

Член 41 
Болницата што нема Поликлиника задол-

жително во секое болничко одделение обраг-
зува специј а листичка ординација за укажу-
вање з,дравствена заштита на болни што не 
се сместени во болницата. 

Член 42 
Советот за народно здравје на Народна 

Република Македонија поблиску ќе ја одре-
ди внатрешната организација.на болниците и 
работата на стручните и другите организа-
циони единици на болницата, како и мини-
малните услови во поглед опремата на струч-
ните единици и потребната стручност на 
здравствените работници за вршење на одре-
дени работи во стручните единици на бол-
ницата. - -- г - : 
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VII. РАБОТА НА БОЛНИЦАТА 
1. Почнување со работа 

Член 43 
Болниците не можат да почнат со работа 

додека не се регистрираат и не добијат одо-
брение за почнување со работа. 

Одобрението за почнување со работа го 
издава советот за народно здравје на народ-
ниот одбор на околијата, а за специјалните 
болници Секретаријатот на Советот за на-
родно здравје на Народна Република Маке-
донија. 

Член 44 I 
При давањето на одобрение за отпочнува-

њето со работа советот за народно здравје 
на народниот одбор на околијата односно Се-
кретаријатот на Советот за народно -здравје 
на Народна Република Македонија, утврдува 
дали просториите во кои болницата ќе ја оба-
вува својата дејност одговараат на пропи-
шаните санитарно-технички услови и ,дали 
болницата се снабдила со нужна опрема и 
обезбедила потребен стручен персонал, како 
и дали се исполнети и другите услови за 
основање и работење на болницата (чл. 14). 

Против решението од претходниот став 
со кое се ускратува давањето на одобрението 
за почнување со работа може, во рок од 15 
дена од примањето на решението, да се из-
јави жалба до Советот за народно здравје на 
Народна Република Македонија. 

2. Стручна работа 
Член 45 

Стручната работа во болницата се врши 
во рамките на утврдениот делокруг на бол-
ницата. 

Болниците во рамките на својот делокруг 
и согласно на својата намена, се должни, 
според своите организациони можности^ и 

4 својот капацитет, да укажат болничка услу-
га на секое лице. 

Советот за народно здравје надлежен за 
вршење надзор може по потреба да реши 
болницата, доколку за тоа е оспособена, да 
изврши и посебни задачи од областа зашти-
тата на народното здравје. 

Член 46 
Основачот може болницата да ја намени 

за укажување здравствена заштита на одре-
ден круг лица (работници и службеници на 
одредени установи и организации и сл.)., Ре-
шението за постојни болници во овој случај 
основачот го донесува во согласност со Сове-
тот за народно здравје на Народна Републи-
ка Македонија. 

Болниците од претходниот став мораат да 
примаат на лекување и други лица, ако тоа 
го налага неодложна (итна) лекарска интер-
венција или ако непосредно е загрозен жи-
вотот на лицето. 

Член 47 
За укажувањето на здравствената заш-

тита во болницата се одговорни управникот 
(на болницата и старешината на стручната 
единица, како и другиот стручен персонал 
што непосредно или посредно има врска со 
лекување на болните. 

Член 48 
За операциј,а е потребна писмена соглас-

ност на болниот. Само во случај ако болниот 
е во несознание, а операцијата е неопходно 
нужна за заштита на животот на болниот, 
операцијата може да се изрти веднаш, по 
правило врз основа мислење од конзилиум 
ум на три лекари што ќе ги одреди управ-
никот на болницата. 

,За малолетни и душевно1 болни соглас-
ност за операција д,ава : родителот односно 
старателот. Доколку операцијата е неопход-
но потребна за животот на болниот а не е 
можно навремено да се добие согласност на 
родителот односно старателот, 'операцијата 
може да се изврши по правило на основа ми-
слење од конзилиум на три лекари што ќе 
ги одреди управникот на болницаат. 

Член 49 
Болниците се должни, на барање од 

здравствените станици и други здравствени 
установи, да ги обавестуваат за текот на бо-
леста на лица што ги лекуваат, како и да 
им даваат и други податоци во врска со ле-
кувањето на болните. 

Член 50 
Болницата е должна на членовите на по-

тесната фамилија на болниот односно на ли-
цето што болниот ќе го означи да им дава 
сбавестувања за текот на болеста и за него-
вото лекување. 

Болницата ќе ги чобавести лицата од 
претходниот став за тешката влошена здрав 
ствена состојба на болниот. 

Член 51 
Умрените во болница, доколку со посеб-

ни прописи не е инаку предвидено1, по пра-
вило се обдуцираат. Во кои случаи умрениот 
не треба да биде обдуциран одредува управ-
никот на болницата. Ако болниот го лекувал 
управникот за ова одлучува стручната ко-
мисија од член 37 на овој закон. 

За смртта на болниот управата на бол-
ницата без одлагање ги известува блиските 
на умрениот, а ако тоа не е можно народни-
от одбор на општината каде болниот го имал 
последното пребие ал иште како и надлежни-
от матичен орган. 

Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија ќе донесе поблиски 
прописи за постапката со умрените во бол-
ницата. 

Член 52 
Болниците, согласно посебни прописи, во-

дат евиденција за својата работа, собираат 
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определени статистички и други податоци, и 
ги користат за усмерување на својата работа, 
како и овие ги доставуваат на надлежните 
органи и здравствените установи. 

Член 53 
Болниците водат потребни книги за сво-

тата работа. 
Поблиски прописи за водењето на книги-

те од претходниот став донесува Советот за 
народно здравје на Народна Република Ма-
кедонија. 

Член 54 
Болницата најмалку еднаш годишно под-

несува извештај за својата работа до сове-
тот за народно здравје на народниот одбор 
на општината. Болниците основани од Извр-
шниот совет, народен одбор на околијата и 
установи и организации доставува извештај 
и до Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија ^односно советот за̂  
народно здравје на народниот одбор на око-
лијата, како и до организацијата и устано-
вата што болницата ја основала. 

Член 55 
Распоредот на работното време во болни-

цата го утврдува управниот одбор на бол-
ницата во' согласност со органот на управата 
надлежен за работите на народното здравје 
на народниот одбор на општината, а во рам-
ките на упатството од Советот за народно! 
здравје на Народна Република Македонија. 

3. Примање и отпуштање на болни 
Член 56 

Во болницата се примаат лица со оправ-
дана медицинска индикација за лекување во 
болница. 

Болните се примаат на основа лекарски 
упат. Во итни случаи болните се примаат и 
без лекарски упат. 

Болницата не може да откаже прием на 
болен ако неговата здравствена состојба е 
тешка или ако со откажувањето осетно се 
влошува неговата здравствена состојба или 
се загрозува неговиот живот. 

При одредување редот, односно преднос-
та на примањето во болница е одлучно' пра-
шањето за нужноста на медицинската помош 
на болниот и опасноста за здравјето на не-
говата најблиска околина. 

Член 57 
За примањето на болни во болницата ре-

шава управникот на болницата, старешината 
на стручната единица, дежурниот лекар како 
и друг овластен лекар во болницата. 

Против одлуката за одбивањето на при-
,мањето 'болниот односно неговиот родител 
или старател може да вложи приговор. По 
приговорот одлучува во рок од 24 часа струч 
ната комисија од член 37 на овој закон. 

Поблиски одредби за лицата овластени за 
примање на болни во 'болница и за начинот 

Ма примањето на болните ќе се пропишат со 
правилата на болницата. 

Член 58 
Болните можцт да останат во болница са-

мо додека им е нужно болничко лекување. 
За спроведувањето на одредбите од прет-

ходниот став се грижи старешината на со-
одветната стручна единица. 

Член 59 
Болен се отпушта од болница: 
а) кога оздравее; 
б) кога болничкото лекување може да се 

продолжи со амбулантно-поликлиничко ле-
кување; 

в) кога бара да биде отпуштен; 
г) кога го нарушил домашниот ред на бол 

дицатд. I 
За малолетници и душевно болни отпуш-

тање од болница бара родителот односно ста-
рателот. 

Ако со отпуштањето на малолетникот од-
носно душевно болниот е загрозен неговиот 
живот или постои веројатност дека неговата 
здравствена состојба ќе се влоши, болницата 
мора на родителот односно старателот за 
тоа да му обрне внимание. Ако родителот 
односно старателот остане при сводот захтев, 
болницата ќе го отпушти малолетниот од-
носно душевно болниот и за тоа ќе го извести 
надлежниот старателски орган. 

На болниот, при отпуштањето од болни-
ца, ќе му се дадат налазите од болеста што 
се констатирани при неговото лекување во 
болницата. 

Член 60 
Болен не може да беде отпуштен од бол-

ница по причините од точка г) на член 59 
на овој закон ако со отпуштањето непосред-
но е загрозен неговиот живот или се работи 
за малолетник или 'душевно болен. 

Одредбите од точка в) и г) на член 59 на 
овој закон не се применуваат во случаите 
кога по закон е одредено задолжително за-
држување односно лекување во болница 

Член 61 
За отпуштање на болен од болница по 

точка а), б) и в) од член 59 од овој закон ре-
шава старешината на соодветната стручна 
единица, а за отпуштањето по точка г) уп-
равникот по предлог на старешината на 
единицата. 

Против решението за отпуштање на бо-
лен од болница може да се изјави приговор. 
По приговорот одлучува во рок од 24 часа 
комисијата од член 37 на овој закон. 

Член 62 
Поблиски одредби за примањето и от-

пуштањето на болни од болница, како и за 
просечното време нужно за лекување на по-
едини болести ќе пропише Советот за народ-
но здравје на Народна Република Македо-
нија. 
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Уш. ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ 
Член 63 

Стручните работи во болници ги вршат 
лица- што имаат пропишана стручна спрема 
за вршење на соодветна работа. 

Член 64 
Во болница не можат на поедини работ-

ни места да работат лица што боледуваат од 
хронична заразна болест или се бацилоно-
сители. 1 

Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија ќе донесе поблиски 
одредби за работење на лицата од 1,рет ,-сад-
ниот став во болници. 

Член 65 
Лицата на работа во болница се под пос-

тојан здравствен надзор. Целта на здрав-
ствениот надзор е да се утврди дали постојат! 
пречки за работење во болница во смисла на 
чл. 64 од овој закон. 

Здравствениот надзор опфаќа: 
1. здравствен преглед на службениците и 

работниците пред засновањето на службе-
ниот односно' работниот однос; 

2. повремен здравствен преглед на( лин 
цата во текот траењето на службениот од-
носно работниот однос. 

Поблиски прописи за начинот и роковите 
во кои се врши здравствениот преглед 'доне-
сува Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија. 

Член 66 
Советот за народно здравје на Народна 

Република Македонија одредува каква струч 
на спрема имаат здравствените работници за 
вршење стручни работи на одредено работ-
но место во болницата, за правата и долж-
ностите на здравствените работници во вр-
ска со вршењето на стручната работа, начи-
нот на нивното стручно усовршување, како 
и за бројот на стручниот персонал со оглед 
Јна капацитетот на болницата. 

Член 67 
Контрола над работата на стручниот пер-

сонал врши управникот и старешината на со-
одветната стручна единица. 

IX. ФИНАНСОВО И МАТЕРИЈАЛНО 
РАБОТЕЊЕ 

Член 68 
Финансовото работење болниците го вршат 

врз основа на своја претсметка на приходите 
и расходите. 

За извршување на претсметката на при-
ходите и расходите се составува завршна 
сметка. 

Член 69 
Болницата своите расходи ги покрива од 

сопствените приходи. 
Приходите на болницата се од надоместок 

што болницата го наплатува за укажување 

на здравствени услуги и за извршување и 
спроведување на одделни здравствени мерки. 

Член 70 
Надлежните државни органи што на оол-

ницата и одредиле извршување на посебни 
задачи од областа заштитата на народното 
здравје или спроведување на здравствени 
мерки се должни, доколку со посебни пропи-
си не е инаку одредено, претходно на болни-
цата да и обезбедат потребни средства за из-
вршувањето и спроведувањето на овие зада-
чи и мерки. 

Член 71 
Основачот е должен да и обезбеди на бол-

ницата средства за основните инвестиции 
што тој ги одредил, како и за проширување 
(на болницата, за кое проширување дал сог-
ласност. 

Член 72 
Болниците самостојно располагаат со сво-

ите приходи во границите на својата прет-
сметка на приходите и расходите, постојните 
прописи и своите правила. 

Член 73 
Вишокот на приходите над расходите што 

ќе се покаже врз основа на потврдената завр-
шна сметка на болницата се распоредува во 
фондовите на болницата, доколку со посебни 
прописи не е одредено средства на поедини 
фондови да се образуваат и на друг начин. 

КОЈ дел од вишокот на приходите над рас-
ходите се внесува во пордините фондови на 
болницата одредува управниот одбор на бол-
ницата во согласност со надлежниот совет за 
народно здравје и финЈЛСОВИСТ орган. 

Актот на управниот о дбор на болница ос-
нована од установа и организација за распо-
редот на средствата од претходниот став го 
потврдува основачот на болницата. 

X. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА 
БОЛНИЦИТЕ 

Член 74 
Општ надзор над законитоста на работата 

на болниците врши советот за народно здрав-
је на народниот одбор на општината, а не-
посреден надзор органот на управата на на-
родниот одбор на општината надлежен за ра-
ботите на народното здравје на чие подрачје 
се наоѓа болницата. 

Надзор над работата на болниците основа-
ни од Извршниот совет и од народни одбори 
на околии врши Советот за народно здравје 
на Народна Република Македонија односно 
советот за народно здравје на народниот од-
бор на околијата и органот на управата на на-
родниот одбор надлежен за работите на на-
родното здравје. 

Надзор над работата на сите болници за 
извршување на републичките прописи и мер-
ки од областа на здравствената заштита врши 
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и Советот за народно здравје на Народна Ре-
публика Македонија. 

Советот за народно здравје на народниот! 
одбор на општината има право и должност.да 
ги поништува и укинува актите и заклучоци-
те на управниот одбор на болница основана 
од народниот одбор на општината, установа и 
организација донесени вон управната постап-
ка, ако истите се во спротивност со' закон, 
други прописи и правилата на болницата. 

Советот од претходниот став е должен да 
донесе свое решение веднаш, а најдоцна во 
рок од 30 дена од денот кога е примен извеш-
тајот на управникот на болницата за задржу-
вање на заклучокот односно актот на управ-
ниот одбор (член 31). Ако надлежниот совет 
не донесе решение во овој рок заклучокот од-
носно актот, останува во сила. 

Правата од претходните ставови за бол-
ница основана од Извршниот совет и народен 
одбор на околија ги врши Советот за народно' 
здравје на Народна Република Македонија 
односно советот за народно здравје на народ-
ниот одбор на околијата. 

Член 75 
Стручниот надзор над работата на болни-

ците се врши по посебни прописи. 

XI. (ПРЕСТАНОК НА БОЛНИЦИТЕ 
ѕ 

Член 76 
Болница престанува да постои во следните 

случаи;: 
1. кота престане потребата за болница; 
2. кога не постојат неопходни технички и 

други материјални услови за работата на бол-
ницата; 

3. кога болницата се спои со друга бол-
ница; 

/4. кога на болницата трајно и' се забрани 
натамошната работа. 

Член 77 
Одлука за престанок на болницата за слу-

чаите од точка 1, 2 и 3 на претходниот член 
донесува основачот на 'болницата. 

Установата и организацијата што има на-
мера да донесе акт за престанок на болницата 
во случајот од точка 1 на член .76 од овој 
закон е должна за тоа претходно да го оба-
вести народниот одбор на општината, кој во 
рок од еден месец од денот на примањето на 
обавестувањето може со надомест на ствар-
ната вредност, да го преземе инвентарот и 
другата опрема на болницата. Народниот од-
бор, во споразум со организацијата и устано-
вата може да ја преземе и зградата односно 
просториите во кои е сместена болницата. 

Болницата не може да престане со работа 
пред истекот на рокот од петходниот став. 

Член 78 
Советот за народно здравје на народниот 

одбор на околијата може времено да ја забра-
ни работата на болницата ако просториите 

или опремата на болницата не одговараат на 
пропишаните санитарни и технички услови, 
или ако болницата не располага со пропиша-
ниот минимален број стручен кадар, или стру-
чната работа во болницава ја вршат лица без 
соодветна стручна спрема. 

Ако недостатоците од претходниот став се 
Јнеотклониви може да се донесе решение за 
трајна забрана на работата на болницата. 

Од причините од претходните ставови мо-
же времено или трајно да се забрани рабо-
тата и на стручна единица на болница. 

Правата на став 1, 2 и 3 на овој член може 
да ги врши и Советот за народно здравје на 
Народна Република Македонија. 

Против решението' за времена односно трај 
на забрана на работата на болница може, во 
рок од 15 дена да се изјави жалба. 

Член 79 
Органот односно установата и организаци-

јата пред да донесат решение за престанок 
на болницата и надлежниот совет за народно 
здравје што донел решение за трајна забрана 
на работата на болницата се должни да се по-
грижат за згрижување во болница на болните 
на кои им е неопходно болничко лекување. 

XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 80 

Доколку дејанието не претставува кри-
вично дело, со парична казна до 20.000 дина-
ри ќе се казни за прекршок управникот на 
болницата односно друго одговорно стручно 
лице во болницата: 

1. ако болницата се занима со работи што 
не спаѓаат во нејзин делокруг; 

2. ако болницата отпочне со работа пред 
нејзиното регистрирање и даденото одобрение 
за отпочнување со работа,; 

3. ако дозволи стручните работи во болни-
цата да ги врши лице што нема соодветна 
стручна спрема за вршење на тие работи; 

4. ако не врши стручен надзор над работа-
та на стручниот персонал на болницата, а 
таков надзор е задолжителен; 

5. ако спречува овластените лица да вршат 
преглед на стручната работа на болницата 
или не ги спроведува мерките одредени со 
пропис или што ги одредил надлежниот ор-
ган; I 

6. ако во болницата не се одржува ред и 
чистота; 

7. ако при укажувањето на здравствената! 
помош не се придржува за прописите за пре-
сметување на цените на болничките услуги; 

8. ако во болницата не се одржува одре-
деното работно време и дежурната служба; 

9. ако неоправдано се откаже укажување 
(на здравствената помош; 

10. ако без оправдани причини не се врши 
службата во поедини стручни единици; 

11. ако за вршењето на стручната работа 
де употребуваат простории или опрема што 
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не им одговараат на пропишаните санитар-
но-технички услови; 

12. ако не се одржува опремата и инстру-
ментите во исправна состојба. 

ХШ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 81 
Болниците ќе ја усогласат својата органи-

зација со одредбите од ОВОЈ закон во рок од 
шест месеци од неговото влегување во сила. 

Болниците се должни во рок од шест ме-
сеци од донесувањето на поблиските прописи 
за извршувањето на овој закон да го обезбе-
дат пропишаниот минимален број на стручни 
работници. 

Болниците се должни во рок од една го-
дина од донесувањето на поблиски прописи да 
обезбедат нужни простории кои што да одго-
вараат на пропишаните санитарно-технички 
услови. 

Член 82 
Со влегувањето во сила на овој закон пре-

стануваат да важат сите прописи што се во 
спротивност со неговите одредби. 

Член 83 
Поблиски прописи за извршувањето на 

овој закон донесува Извршниот совет. 
Член 84 

Овој закон влегува во сила петнаесеттиот 
ден по неговото објавување во „Службен ве-
сник на Народна Република Македонија". 

172. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
НАДЗОР НАД СТРУЧНАТА РАБОТА НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика Македонија се прогласува Законот за 
надзор над стручната работа на здравствените ус-
танови, што го усвои Народното собрание ћа Народ-
на Република Македонија на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 11 ноември 1957 година. 

У бр. 19 
19 ноември 1957 година 

Скопје 

Потпретседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАДЗОР НАД СТРУЧНАТА РАБОТА 

НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

За да се обезбеди правилното извршување 
на прописите за организацијата и стручната 

работа на здравствените установи, како и за 
укажување помош на здравствените установи 
ниЕиата стручна работа да се врши сообразно 
со постигнувањата на современата наука, др-
жавните органи на начинот одреден со овој 
закон вршат надзор над стручната работа на 
здравствените установи. 

Член 2 
- По одредбите на ОВОЈ закон се врши над-

зор над стручната работа на сите здравствени 
установи, 'доколку со него и други посебни 
прописи за одредени здравствени установи 
не е инаку одредено. 

Надзор над стручната работа на аптеките 
се врши по прописите на Законот за апте-
ките. 

И. ОРГАНИ НА НАДЗОРОТ 

Член 3 
Надзор над стручната работа на здравстве-

ните установи, во рамките на правата и дол-
жностите утврдени со овој закон, вршат на-
родните одбори и Советот за народно здравје 
на Народна Република Македонија. 

Член 4 
Народниот одбор на општината врши над-

зор над стручната работа на здравствените 
установи што ги основал. 

Народниот одбор на околијата врши стру-
чен надзор над работата на здравствените ус-
танови што ги основал, како и: над работата 
на установите над кои овој надзор го врши 
народниот одбор на општината. 

Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија може да врши надзор 
над стручната работа на сите здравствени ус-
танови во Народна Република Македонија. 

Советот за народно здравје на Народна Ре-
публика Македонија врши надзор над струч-
ната работа на здравствените установи на Ме-
дицинскиот факултет на Универзитетот во 
Скопје. 

Член 5 
Работите на стручниот надзор од надлеж-

носта на народните одбори на општините и 
околиите ги врши органот на управата и со-
ветот на народниот одбор во чиј дзлокруг 
спаѓаат работите од областа на народното 
здравје, а работите на стручниот надзор од 
надлежноста на Советот за народно здравје 
на Народна Република Македонија ги врши 
секретаријатот на Советот (органи на над-
зорот). 

Член 6 
За правилно спроведување на службата на 

надзорот над стручната работа на здравстве-
ните установи се грижи Советот за народно 
здравје на Народна Република Македонија. 

Советот за народно здравје на Народна Ре-
публика Македонија покрај правата и дол-
жностите што му се утврдени со Законот за 
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органите на управата во Народна Република 
Македонија, во поглед спроведувањето на 
службата на надзорот над стручната работа 
па здравствените установи ги врши уште и 
следните права и должности: 

1. издава упатства на сите органи на над-
зорот за начинот и роковите на вршењето на 
стручниот преглед на здравствените установи 
како и за начинот и роковите за поднесување 
на извештаите за извршените прегледи; 

2. одредува начин на стручното усовршу-
вање На здравствениот персонал во здравстве-
ните установи и ги одредува службениците 
на свие установи што се должни да ја упот-
полнат својата стручна спрема; 

3. може да наложи органите на надзорот 
да извршат стручен преглед на одредени ус-
танови и да одреди стручни лица што како 
претставници на Советот ќе учествуваат во 
тој преглед; 

4. може да одреди стручен преглед на 
здравствена установа на трошок на општина 
односно околија ако органот на над,зор на 
народниот одбор на општината односно око-
лијата во задолжителниот рок, одреден со 
пропис или од надлежен орган, не изврши 
стручен преглед на соодветната установа; 

5. може да дава препораки на здравстве-
ните установи по сите прашања за нивната 
организација и стручна работа. 

Овластувањата по точка 1, 2 и 5 од прет-
ходниот став Советот ги врши на седница, а 
овластувањата по точка 3 и 4 ги врши Секре-
таријатот на советот. 

Член 7 
Органот на надзорот на народниот одбор/ 

на околијата се грижи за спроведувањето на 
надзорот над стручната работа на здравстве-
ните установи од органите на надзорот на на-
родните одбори на општините, а со давање 
стручна помош им обезбедува правилно из-
вршување на работите трпо со овој закон им 
се ставени во надлежност. 

Органот на надзорот на народниот одбор 
на околијата може на трошок на општината 
да одреди преглед на здравствена установа 
ако органот на надзорот на народниот одбор 
на општината во задолжителниот рок одре-
ден со пропис или од надлежен орган не из-
врши преглед на соодветната установа. 

Член 8 
Органите од член 5 на овој закон правата 

на надзорот ги остваруваат со преглед на 
стручната работа на здравствените установи 
преку стручни лица одредени за таа цел. 

Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија на седница ги одре-
дува стручните лица што органите на надзо-
рот можат да ги повикуваат за вршење стру-
чен преглед на здравствените установи. 
Стручните лица се одредуваат од редот на ис-
такнатите здравствени работници што има-
ат поголемо искуство во работата на здрав-

ствените установи и ги следат постигнувања-
та на современата наука во својата струка. 

Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија може да пропише ус-
лови под кои органите на надзорот можат да 
одредуваат и други стручни лица за Брое-
ње стручен преглед на одредени видо вл 
здравствени установи. 

Член 9 
Стручните лица за вршење на стручен 

преглед имаат право на посебна награда по 
прописите што ги донесува Извршниот совет, 
како и право на над,омест на патните трошоци 
по прописите ^а државните службеници. 

Член 10 
Средствата за вршење надзор над струч-

ната работа на здравствените установи се 
предвидуваат во пресметките на органите на 
надзорот односно буџетот на општините, око-
лиите и Републиката. 

III. ПОСТАПКА И ОВЛАСТУВАЊЕ ПРИ 
ВРШЕЊЕТО НА НАДЗОРОТ 

Член 11 
Стручен преглед на здравствените устано-

ви (член 8 став 1) одредува со решение ор-
ганот на управата на надлежниот народен 
одбор односно Секретаријатот за народно 
здравје на Народна Република Македонија. 

Органите на надзорот од претходниот став 
за извршување на стручниот преглед одре-
дуваат и овластуваат од редот на стручња-
ците што за оваа цел согласно член 8 став 
2 од овој закон Советот за народно здравје на 
Народна Република Македонија ги именувал 
поедини стручни лица. Ако за еден преглед 
се одредени повеќе стручни лица. органот на 
надзорот ќе го одреди и начинот на нивната 
работа. 

Органите на надзорот од став 1 на овој 
член по потреба можат да образуваат и ко-
мисија од најмалку три стручни лица. Ко-
мисијата по работите на прегледот донесува 
заклучоци со мнозинство на гласови. Одред-
бите од овој закон што се однесуваат на ра-
ботата, правата и должностите на стручните 
лица, сходно се применуваат и на комисиите. 

Решението за одредување стручен преглед 
и именување стручни лица служи и како ов-
ластување за нивната работа. 

Член 12 
При вршењето на стручен преглед струч-

ните лица проверуваат и утврдуваат о-собено: 
1. дали е спроведена пропишаната органи-

зација на установата, дали постојната орга-
низација обезбедува правилна стручна работа 
на установата, како и дали стручната работа 
се врши во согласност со прописите; 

2. дали установата ги врши работите што 
спаѓаат во нејзин делокруг; 

3. дали установата располага со нужна оп-
рема, лебови и други предмети за нејзината 
работа и дали сето тоа правилно се користи; 
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4. дали установата располага со потребен 
стручен персонал и дали постојниот стручен 
персонал правилно е распореден и искори-
стен; 

5. дали е поставен правилен однос во пог-
лед негувањето и лекувањето' на болните; 

6. дали стручната работа во установата е 
на висина со постигнувањата на современата 
наука, дали за вакво ниво на работа постојат 
услови во установата и што се презема за да 
се отклонат недостатоците што пречат на пос-
тигањето на таквото ниво, особено што се 
презема за стручното оспособување на персо-
налот, на установата. ' 

Стручното лице ќе ги провери и другите 
околности што се од значење за стручната 
работа на установата, а особено околиските 
што со решението за вршење на стручниот 
преглед ги одредил органот на над,зорот. 

Член 13 
Старешината и другиот персонал на уста-

новата се должни на стручните лица да им 
даваат податоци и обавестувања што им се 
потребни и да им укажат помош и соработка 
во извршувањето на нивната задача. 

Член 14 
Стручното лице е должно во текот на 

стручниот преглед да укаже на соодветниот 
персонално установата на секоја забележена 
неправилност односно недостаток во работата 
и да му објасни и преиорачи подобар и посо-
времен начин на работа. 

Непосредно по завршениот преглед во ус-
тановата, стручното лице е должно да состави 
записник за положбата во установата уста-
новена при прегледот и да го запознае старе-
шината на установата со содржината на за-
писникот. Во записникот покрај другото се 
констатираат утврдените недостатоци во 
стручната работа на установата. Старешина-
та на установата може да стави забелешки на 
записникот. 

Во споразум со старешината на установата 
стручното лице ќе го запознае персоналот на 
установата со констатираните недостатоци во 
установата и современите постигнувања на 
науката од областа на работата на установата. 

Член 15 
Стручните лица во вршењето на надзорот 

не можат на органите и персоналот на уста-
новата да им издаваат налози за преземање 
^а мерки во врска со утврдените недостатоци 
во стручната работа на установата. 

Ако стручниот надзорник при прегледот, 
утврди дека постои непосредна опасност по 
животот или здравјето на болните и населе-
нието или персоналот на установата или не-
посредна опасност од големата материјална 
штета, веднаш писмено ќе го предупреди за 
тоа старешината на установата и ќе му пред-
ложи нужни мерки за отстранување на опас-
носта. 

Член 16 
По завршениот преглед стручното' лице му 

поднесува на органот на надзорот што го од-
редил прегледот извештај за извршениот 
стручен преглед во установата. Со извештајот 
се поднесува и записникот СО' забелешките 
на записникот од член 14 став 2 на овој закон. 

Извештајот ја ,содржи установената по-
ложба во установата (чл. 12 и чл. 15 став 2 
од овој закон), како и мерките што се пред-
лагаат за отклонување на неправилностите 
односно за подобрување стручната работа на 
установата. Во случаите од член 15 став 2 на 
овој закон, стручното лице ќе приложи кон 
извештајот и препис од писменото предупре-
дување што е предадено' на старешината на 
установата. 

Член, 17 
Ако стручното лице во вршењето на над-

зорот најде во работата на установата непра-
вилности и недостатоци чие отклонување не 
спаѓа во делокруг на органот на наздорот по 
овој закон, ќе ги изнесе и тие неправилности 
и недостатоци во својот извештај. Органот на 
надзорот што го одредил прегледот е должен 
за овие неправилности односно недостатоци 
да го обавести надлежниот орган. 

Член 18 
Извештајот на стручното лице го разгле-

дува Советот за народно здравје на народниот 
одбор на општината односно околијата чиј 
орган на управата го наредил стручниот 
преглед. , 

Надлежниот совет на народниот одбор на 
основа извештајот на стручното лице може 
да ги преземе овие мерки: 

1. со решение, во склад со посебни пропи-
си, да наложи на установата спроведување на 
организациони и други мерки што обезбеду-
ваат поправилна работа и непотполно опфа-
ќање на сите работи од делокругот на уста-
новата; 

2. да "Предлага на својот народен одбор пре-
земање мерки за кои е овластен; 

3. да предлага на Советот за народно 
здравје на Народна Република Македонија 
преземање на потребни мерки за кои Сове-
тот е овластен; 

4. да дава на установата препораки по 
прашањата за нејзината организација и ра-
бота; 

5. да поднесува пријави до надлежниот 
орган за покренување дисциплинска или 
кривична постапка или постапка за накнада 
на штета против одговорните службеници 
на установата поради неправилна и неуредна 
(работа. 

Ако стручниот преглед е извршен на ос-
нова решение од секретарот на Советот за 
народно здравје на Народна Република Ма-
кедонија извештајот го разгледува секре-
тарот, 
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Член 19 
За спроведување на решенијата и препо-

раките на органот на надзорот (став 1 и став 
2 точка 1 и 4 од член 18 на овој закон) како 
и за спроведување на предлозите на струч-
ното лице (член 16 од овој закон) се грижи 
соодветниот орган на установата. 

Старешината на установата е должен да 
го известува органот на надзорот во роко-
вите, што овој ги одредил за текот на из-
вршувањето на решението односно предло-
зите наведени во став- 1 на овој член. 

Член 20 
Против решенијата кои по одредбите на 

овој закон ги донесат органите на надзорот, 
здравствената установа и заинтересираните 
лица имаат право на жалба во рок од 8 дена 
од донесувањето на решението. 

Член 21 
Стручната работа на секоја здравствена 

установа треба да биде прегледана најмалку 
еднаш во текот на годината. 

Управниот одбор на здравствената уста-
нова, односно старешината на установата, 
може да предложи на надлежниот орган на 
надзорот да изврши преглед на стручната 
работа на установата. Органот на надзорот е 
должен да постапи по барањето на устано-
вата за вршење на стручен преглед, ако ус-
тановата обезбедила средства за награда и 
патен надомест на стручните лица. 

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
!Член 22 

Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија во рок од два месеци 
по влегувањето во сила на законот, ќе ги, 
одреди стручните лица што можат да бидат1 
повикувани за вршење на стручен преглед 
на здравствените установи. 

Член 23 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

неговото објавување во ,,Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

173. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ НА ОВОШТАРСТВОТО 

Врз основа на член 71 точка 11 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство и органите на власта на Народна Ре-
публика' Македонија се прогласува Законот за 
дополнување на Законот за унапредување на овош-
тарството, што го усвои Народното собрание на На-
родна Република Македонија на седницата на Ре-
рубличкиот собор одржана ш П цоември 1957 год. 

и на седницата на Соборот на производителите одр-
жана на 11 ноември 1957 година. 

У број 18 
19 ноември 1957 година . 

Скопје 

Потпретседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Видое Смилевски, с. р. Љупчо Арсов, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОВОШТАРСТВОТО 

Член 1 
По член 14 на Законот за унапредување 

на овоштарството („Службен весник на НРМ'4 

бр. 35/54") се додава нов член 14а кој гласи' 
„Овошните расадници, станиците и заво-

дите за овоштарство, земјоделските задруги, 
земјоделските стопанства и другите опште-
ствени организации како и земјоделските 
школи, установите, плодоуживателите и ин-
дивидуалните сопственици на овошни насади 
кои што имаат овоштен насад во површина 
над 0,5 ха должни се да држат пропишан 
број пчелни семејства. 

Секретаријатот за земјоделство на Из-
вршниот совет ќе донесе поблиски прописи 
за бројот на пчелни семејства кои организа-
циите, установите, плодоуживателите и ин-
дивидуалните производители: од претходниот 
став ќе бидат должни да ги држат на одре-
дена површина овоштен насад како' и рокот 
во кој ќе го постигаат пропишаниот број 
пчелни семејства". 

Член 2 
Во член 14 став 1 се додава нов став 2 

кој гласи: I 
„Подигањето на комплексни овошни на-

сади, планирањето на насад,от и распоредот 
на овошките се врши така што насадот се 
зема како целина". 

Став 2 станува став 3. 
Член 3 

Во член 33 став 1 се додава нова точка 7 
која гласи: 

„7) ако на овоштен насад не држи пропи-
шан број пчелни семејства". 

Член 4 
Во член 36 место: „2, 3, 4, 5 и 6" се става 

„2, 3, 4, 5, 6 и 7". 
Член 5 

Овој закон: влегува во сила осмиот ден по 
неговото објавување во „Службен весник вд 
Народна Република Македонија", 
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Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Битола објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
14-1-1957 год. под рег. бр. 138 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 2, со седиште ЕО Охрид. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговија со 
прехранбени артикли и предмети за куќни потре-
би, производи врз база на шеќер и какао, алкох6л-
ни и безалкохолни пијалоци, преработки од тутун, 
кибрит и прибор. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие ,,Чинар'' — Охрид, а согласно одобрението 
на НО на општината — Охрид, бр. 20358 од 14-ХП-
1956 год. 

Раководител на продавницата е Ефтим Завојче. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фл 

бр. 14/57. ' 0515) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-1-1957 год. под рег. бр. 138, е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 3, со седиште во Охрид. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговија со 
прехранбени артикли и предмети за куќни потре-
би, производи врз база на шеќер и какао, алкохол-
ни и безалкохолни пијалоци, преработки од тутун, 
кибрит и друго. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие ,,Чинар" — Охрид, а согласно одобрението 
на НО на општината — Охрид, бр. 20358 од 14-ХП-
1956 година. 

Раководител на продавницата е Ило Шешео. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 15/57. (518) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-Т-1957 год. под рег. бр. 142 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 1, со седиште во Охрид. Пред-
мет на работењето на продавницата е: тотови ја со 
прехранбени артикли и предмети за куќни погре-
би, алкохолни и безалкохолни пијалоци, производи 
врз база на шеќер и какао, преработки од тутун, 
кибрит и прибор. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие ,,Рибар' — Охрид, а согласно одобрението 
на НО на општината — Охрид, бр. 20764 од 14-ХН-
1.956 год. 

Раководител на продавницата е Никола Пито-
шевски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи 
бр. 20/57. (517) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во' регистарот на стопанските ,организации на 
14-1-1957 год. под рег. бр. 142 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 2. со седиште во Охрид. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговија со 
прехранбени артикли и предмети за куќни , потре-

би, алкохолни и безалкохолни пијалоци, производи 
врз база на шеќер и какао, преработки од тутун, 
кибрит и прибор 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Рибар" — Охрид, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Охрид, бр. 20764 од 
14-ХИ-1956 година. 

Раководител на продавницата е Прокопи Ка-
ралиев. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, - Фи 
бр. 21/57. (518) 

Окружниот стопански 'суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
Ј4-1-1957 год. под рег. бр. 142, е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 3, со седиште во Охрид. Пред-
мет на работењето на продавницата е: трговија со 
прехранбени артикли и предмети за куќни потре-
би, алкохолни и безалкохолни пијалоци, производи 
врз база на шеќер и какао, преработки од тутун, 
кибрит и прибор. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие „Рибар" — Охрид, а согласно одсбр?нчето 
на НО на општината — Охрид, бр. 20764 од 14-ХИ-
1956 год. 

Раководител на продавницата е Славе Иванов-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 22/57. (3519) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-1-1957 год. под рег. бр. 68 е запишана под фир-
ма: Продавница бр. 1, со седиште во Охрид. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
тутунски преработки на „Тутуновиот комбинат" — 
Прилеп, вредносници, хартии и кибрит. 

Продавницата е основана од „Тутуновиот ком-
бинат" — Прилеп, а согласно одобрението на НО. 
на општината — Охрид, бр. 22888 од 27-ХП-1956 г 

Раководител на продавницата е: Економски 
Коста. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр 3/57. (520) 

Окружниот стопански суд вр4 Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18-ХП-1956 год. под рег. бр. 2 е запишана под фир-
^а. Продавница на мало на Претпријатието „Ка-
раорман" — Кичево, со седиште во Охрид. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба на 
сите видови млевени и житни производи, и млевни 
отпадоци. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
промет со житарици, грав и ориз „Караорман" — 
Кичево, а согласно одобренигто на НО на општи-
ната — Охрид, бр. 14597 од 4-ХИ-195Ѕ год. 

Раководител на продавницата е Панде Чулев-
ски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр 710/56. (521) 

Окружниот стопански суд цо Битола објавува 
дека ЂО регистарот на стопанските организации не, 
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23-1-1957 год. под рег. бр. 22 е запишан под фирма: 
Погон-крчма, со седиште во с. Цер — Охридско. 
Предмет на работењето на крчмата е: точење на 
алкохолни и безалкохолни пијалоци на мало. 

Крчмата е основана од Земјоделската задруга 
„Кице Аврамоски", с. Цер, а согласно одобрението 
на НО на општината — Кичево, бр. 7170 од 29-1Х-
1957 год. 

Раководител на крчмата е Петко Периоски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 744/55. " (522) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-1-1957 год. под рег. бр. 58 е запишан под фирма: 
Угостителски дуќан-бифе, со седиште во с. Ме-
шеиште — Охридско. Предмет на работењето на 
бифето е: точење на сите врсти пијалоци и исхра-
на со поедноставни и претежно ладни јадења. 

Бифето е основано од Земјоделската задруга 
„Нова Македонија" с. Мешеипгге, а согласно одо-
брението на НО на Охридска околија, бр. 3610 од 
8-Ш-1956 год. 

Раководител на бифето е Ѓорги Ковачевски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 457/56. (523) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
31-1-1957 год. под рег. бр. 15 е запишан под фирма: 
Угостителски дуќан-бифе, со седиште во с. Аса-
мати — Ресен. Предмет на работењето на бифето е: 
угостителски услуги со продажба на сите видови 
алкохолни и безалкохолни пијалоци и ладни ја-
дења. 

Бифето е основано од Земјоделската задруга 
„Косте Кусаковски" с. Подмочани, а согласно одо-
брението на НО на општината — Асамати, бр. 367 
од 28-1-1957 год. 

Раководител на бифето е Ѓорѓи Наумовски. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 112/57. (524) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-ХН-1956 год. под рег. бр. 24 е запишана под 
фирма: Продавница на Земјоделската задруга 
„Киска", с. Ижиште, со седиште во с. Пласница — 
Охридско. Предмет на работењето на продавницата 
е: трговија со индустриски стоки и откуп на земјо-
делски производи. 

Продавницата' е основана од Земјоделската за-
друга „Киска" с. Ижиште, а согласно одобрението 
на НО на општината — Челопеци, бр. 2179 од 1-У1-
1956 год. 

Раководител на продавницата е Стојановски 
Душан. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 715/56 год. (525) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации н^ 
10-1-1957 год, под рег. бр. 11 е запишана под фир-

ма: Продавница на Земјоделската задруга ,ДО бор-
ци", с. Добренојец, со седиште во с. Другово. Пред-
мет на работењето на продавницата е: продажба 
на колонијални и текстилни стоки, тутунски пре-
работки, кибрит и прибор. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга ,ДО борци", с. Добреноец, а согласно одобре-
нието на НО на општината — Кичево, бр. 12251 од 
29-1Х-1956 год. 

Раководител на продавницата е Стојко Никоски 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр, 9/57. (526) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-ХИ-1956 год. под рег. бр. 62, е запишана под 
фирма: Продавница, со седиште во с. Таш Мару-
пишта — Охридско. Предмет на работењето на про-
давницата е: трговија со- прехранбени и текстилни 
производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Вадил Винца", с. Велешта, а согласно одо-
брението на НО на општината — Велешта, бр. 8244 
од 16-Х1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Богомир Тодо-
ровски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 706/56. (Ј527) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека' во регистарот на стопанските организации на 
14-ХП-1956 год. под рег. бр. 62 е запишана под 
фирма: Продавница, со седиште во с. Горно Тате-
ши - - Охридско. Предмет на работењето на про-
давницата е: трговија со прехранбени и текстилни 
производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Водил Винца", с. Велешта, а согласно одо-
брението на НО' на општината — Велешта, бр. 8244 
од 16-Х1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Џевит Дика. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр. 704/56. (528) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
14-ХИ-1956 год. под рег. бр. 62 е запишана под 
фирма: Продавница, со седиште во с. Мислодежда 
— Охридско. Предмет на работењето на продав-
ницата е: трговија со прехранбени и текстилни про 
изводи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Вадил Винца" с. Велешта, а согласно одо-
брението на НО на општината — Велешта, бр. 8244 
од 16-Х1-1956 год. 

Раководител на продавницата е Сефер Џила. 
Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 

бр 705/53 (529) 
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^ П О К А Н А ЗА ПРЕТПЛАТА 
111ЅЅ1 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ" ЗА 1958 
Г О Д И Н А И З Н Е С У В А 1.000 
Д И Н А Р И З А Ѓ Д Е Н П Р И М Е Р О К 

1) 

V 

Л 

ПРЕТПЛАТАТА СЕ УПЛАТУВА ОДНАПРЕД ЗА ЦЕЛА 
ГОДИНА ПО ПРИЛОЖЕНАТА ЧЕКОВНА УПЛАТНИ-
ЦА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ", БРОЈ 30/57 Г. 
ИЛИ НА НАШАТА ТЕКУШТА С-КА БР. 802-Т-698 ПРИ 
НАРОДНАТА БАНКА - СКОПЈЕ. 

ПРИ УПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕТПЛАТАТА ТРЕБА НА 
ЧЕКОВНАТА ИЛИ ВИРМАНСКАТА УПЛАТНИЦА ДА 
СЕ НАВЕДАТ ПОДАТОЦИТЕ: НА ГРБОТ НА УПЛАТ-
НИЦАТА ДА СЕ Н А П И Ш Е Ч И Т Л И В А И ТОЧНА 
АДРЕСА НА КОЈАШТО ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАЌА 
В Е С Н И К О Т ; З А К О Л К У ПРИМЕРНИ СЕ ВРШИ 
ПРЕТПЛАТАТА; СТАРИТЕ ПРЕТПЛАТНИЦИ ПОКРАЈ 
ОВА ДА ГО НАВЕДАТ И ПРЕТПЛАТНИОТ БРОЈ ПОД 
КОЈ Е ПРИМАН ВЕСНИКОТ ВО 1957 ГОДИНА. 

ПРЕТПЛАТАТА ЗА 1958 ГОДИНА ТРЕБА ДА СЕ ОБ-
НОВИ ДО КРАЈОТ НА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ О. Г. ПО 
ОВОЈ СРОК НА СЕКОЈ ШТО НЕ ЌЕ Ј А С Е Н О В И 
ПРЕТПЛАТАТА ИСПРАЌАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ ЌЕ 
СЕ ОБУСТАВИ. 

БИДЕЈЌИ ИЗВЕСЕН БРОЈ ПРЕТПЛАТНИЦИ ОД 1957 ГОД. УШТЕ НЕ ЈА ПОДМИРИЛЕ 
ПРЕТПЛАТАТА, СЕ МОЛАТ СО ПРЕТПЛАТАТА ЗА ИДНАТА ГОДИНА ЕДНОВРЕМЕНО 
ДА ЈА ВНЕСАТ И ДОЛЖНАТА ПРЕТПЛАТА ОД 1957 ГОДИНА. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Поштенски фах 51 

СОДРЖИНА 
171. Указ за прогласување на Законот за болни-

ците — .— — — — — — — — — 
Закон з а болниците — — — — — — 

172. У к а з з а прогласување на Законот з а над-
зор над стручната работа н а здравствените 
установи ' — — — — — .— — — — 

573 
573 

582 

З а к о н за надзор над стручната работа на 
здравствените установи — — — — — 582 

173. У к а з з а прогласување на Законот з а допол-
н у в а њ е на Законот з а унапредување на 
овоштарството —1 — — — — — — — 585 
З а к о н з а дополнување на Законот з а уна-
предување на овоштарството — — — — 585 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пошт. ф а х 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка - Скопје, бр, 802-Т-698 Печатница ,,Гоце Делчев" П (4972) - Скопје, 


