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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ЗДРАВСТВОТО 
Се прогласува Законот за здравството, што Со-

бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја го донесе на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 9 јули 1970 година, и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор, одржана на 8 јули 
1970 година. 

Број 3194 Претседател 
13 јули 1970 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с.р. 

ЗАКОН ЗА ЗДРАВСТВОТО 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредува здравствената зашти-

та на граѓаните, организацијата и дејноста на 
здравствените работни организации, статусот, с о -
цијализацијата и приправничкиот стаж на здрав-
ствените работници, општественото и самоуправно 
договарање, надзорот над стручната работа на 
здравствените работни организации и здравствени-
те работници, прегледот на мртовци и обдукцијата 
на трупови и други прашања што се од значење 
за здравствената заштита и организацијата и деј-
носта на здравствените работни организации. 

Член 2 
Здравствената заштита се организира и спро-

ведува во согласност со потребите и можностите 
на општеството и со достигањата на науката, а 
според програмите на здравствената заштита, кои, 
во согласност со начелата на општественото, дого-
варање, ги донесуваат општествено-политичките 
заедници, заедниците на здравственото осигурува-
ње, здравствените работни организации, нивните 
здруженија и другите работни и други органи-
зации. 

Член 3 
Организацијата и работата на здравствените 

работни организации и здравствените работници во 
областа на здравствената заштита се засновуваат 
врз начелото на единственост на здравствената 
заштита. 

Член 4 
Вршењето на здравствената дејност е од по-

себен општествен интерес. 

Член 5 
Средствата за остварување на здравствената 

заштита ги обезбедуваат граѓаните здружени во 
заедници на здравственото осигурување, опште-
ствено-политичките заедници, работните и други 
организации, како и поединци. 

II. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
Член 6 

Под здравствена заштита во смисла на овој 
закон се подразбира организираната општествена 
дејност што има за цел да го чува и унапредува 
телесното и душевното здравје на граѓаните. 

Член 7 
Здравствената заштита, како организирана оп-

штествена дејност, се остварува со: 
1. санирање на средината и со унапредување 

на хигиенските услови за живот и работа на гра-
ѓаните; 

2. подигање на здравствената и физичката кул-
тура на граѓаните; 

3. обезбедување поволни услови за здрав раз-
виток на децата и младината и за заштитата на 
жените, особено за време на бременоста, породува-
њето и по породувањето; 

4. заштита на работа; 
5. откривање и отстранување на причините за 

заболување и повреди и со сузбивање на нивните 
последици; 

6. лекување и рехабилитација на болните, де-
фектните и повредените лица; 

7. здравствен надзор; . 
8. обезбедување на лекарства и други меди-

цински средства за превентива и лекување; 
9. преземање и на други мерки за унапреду-

вање на здравствената состојба на населението. 
Член 8 

Здравствената заштита ја обезбедуваат и спро-
ведуваат здравствените работни организации, ра-
ботните и други организации и општествено-поли-
тичките заедници, во рамките на своите права и 
должности утврдени со закон или со друг општ 
акт. 

Права и должности на општествено-
политичките заедници 

Член 9 
Општината и Републиката, во рамките на свои-

те права и должности, обезбедуваат услови за. 
спроведување на здравствената заштита и се гри-
жат за организирање на здравствената дејност на 
своето подрачје. 

Член 10 
За унапредување на здравствената состојба на 

граѓаните и за укажување на успешна здравствена 
заштита, општината и Републиката донесуваат про-
грама за здравствена заштита и програма за раз-
виток на мрежата на здравствените работни орга-
низации и нивните капацитети. 

Програмата за здравствена заштита и програ-
мата за развиток на мрежата на здравствените ра-
ботни организации, што ги донесува општинското 
собрание, треба да "бидат во согласност со репуб-
личката програма за здравствена заштита и со 
програмата за развиток на мрежата на здравстве-
ните работни организации. 

Член 11 
Општината непосредно и по пат на своите ор-

гани и месни заедници, покрај правата и долж-
ностите определени со закон и со други прописи: 



Стр. 322 — Бр. 20 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРM 22 јули 1970 

— ја следи здравствената состојба на населе-
нието, хигиенските прилики, организацијата и ра-
ботата на здравствените работни организации; 

— се грижи за обезбедување на здравствената 
заштита и за спроведување на сите акции и мер-
ки за здравствена заштита, како и за организаци-
јата, правилното функционирање и унапредување 
на здравствените дејности, доколку со посебни про-
писи тоа не е ставено во надлежност на Републи-
ката; за школување и стручно усовршување на 
потребните здравствени работници; за снабдување 
на аптеките со потребните лекарства; за обезбе-
дување на здравствените работни организации со 
крв и крвни деривати; за спроведување на про-
писите од областа на здравството и за надзорот 
над стручната работа над здравствените работни 
организации и здравствените работници; 

— пропишува општи хигиенски, санитарни и 
други мерки на здравствената заштита и се грижи 
за спроведувањето на тие мерки доколку со закон 
не е определено дека тие мерки ги пропишува 
Републиката. 

Општината може на одделна здравствена ра-
ботна организација од подрачјето на општината, 
или надвор од него, да и довери задача на здрав-
ствените работни организации од нејзиното под-
рачје да им укажува стручно-методолошка помош 
во организирањето и спроведувањето на одделни 
форми на здравствена дејност. 

Член 12 
Во општината особено се спроведуваат овие 

мерки на здравствена заштита: 
— медицинска помош во рамките на дејноста 

на лекарот од општа медицина и превоз на болни-
те и повредените во итни случаи; 

— превенција и лекување на болестите на за-
бите и устата, особено кај бремените жени, децата 
и младината; 

— патронажна заштита низ дејноста на меди-
цинските сестри и акушерки; 

— прегледи, лекувања, давање на совети и 
укажување на стручна помрш на жените за време 
ка бременоста, породувањето и по породувањето; 

— откривање на изворите и жариштата на 
заразните болести, лекување и контрола на бол-
ните, реконвалесцентите и клицоносителите како 
и санација на жариштата; здравствен надзор над 
лицата што доаѓаат во допир со изворите на зара-
зи, Спроведување на имунизацијата, дезинфекци-
јата, дезинсекцијата по епидемиолошки индикации; 
здравствен надзор над лицата што работат во про-
изводството и прометот со хранителни продукти и 
предмети за општа употреба, во социјалните уста-
нови и здравствените работни организации и учи-
лишата, како и во дуќаните каде што им се ука-
жува хигиенско-козметичка нега на граѓаните; 
редовна хигиенска контрола над јавните водо-
снабдувачки објекти, вода за пиење и општествена 
исхрана преку земање и испраќање на примероци 
на испитување; контрола над јавните места, об-
јекти и сообраќајните средства; 

— обезбедување со лекарства и средства за ле-
кување и превентива; 

— здравствен надзор над условите за работа и 
хигиенско-санитарните прилики на работното место 
и во претпријатието, како и над заедничката ис-
храна, сместување и рекреација на работниците; 

— здравствено-просветна и воспитна работа со 
примена на соодветни средства; 

— преглед на мртовци и стручно утврдување 
на причините за смртта; 

— собирање на здравствено-статистички и дру-
ги податоци за здравствената состојба и хигиен-
ските прилики на подрачјето на општината, каке 
и за организацијата и работата на здравствените 
-работни организации; 

— прегледи, советувања и лекување на доенчи-
ња и претшколски деца, ученици и младина, здрав-
ствен надзор во школите, установите и други об-
јекти наменети за нивно сместување; престој, ра-
бота и рекреација; 

— се грижи за здравствената заштита во фи-
зичката култура и спортот и врши здравствен над-
зор над спортските објекти. 

Член 13 
Општините во рамките на своите права и долж-

ности, меѓусебно соработуваат заради рационално 
спроведување на здравствената заштита, развито-
кот на мрежата на здравствените работни органи-
зации, како и заради заедничкото користење- на 
расположливите капацитети особено со: 

—• заедничко основање на здравствени работни 
организации; 

— усогласување во спроведувањето на мерките 
за здравствена заштита на општинското и меѓу-
општинското подрачје; 

—• заедничко обезбедување на средствата за 
инвестиции за развиток на мрежата на здравстве-
ните работни организации, нивните капацитети и 
опрема. 

Член 14 
Републиката во остварувањето на своите права 

и должности: 
— ја следи и разгледува здравствената состој-

ба на населението, хигиенските прилики, органи-
зацијата и работата на здравствените работни ор-
ганизации на територијата на Републиката; 

~ пропишува мерки за здравствена заштита од 
општ интерес за Републиката, а особено: мерки за 
спречување, сузбивање и лекување на заразни и 
други масовни болести; за заштита од јонизирачки 
зрачења; за здравствена заштита при работа; за 
обезбедување на санитарни и хигиенски услови во 
работните организации, на јавните места, објекти 
и населби и го обезбедува нивното спроведување; 

— се грижи за организирање и развој на здрав-
ствената дејност; за обезбедување со лекарства и 
други средства за лекување и стручно усовршува-
ње на здравствените работници; за организирање 
и усовршување на медицинско-истражувачка ра-
бота; 

— учествува во инвестирањето на здравстве-
ните објекти од интерес за пошироки подрачја и 
за Републиката; 

— обезбедува собирање и .обработка на здрав-
ствено статистички и други податоци за здравстве-
ната и за хигиенската состојба во Републиката, 
како и за организацијата, медицинските кадри и 
работењето на здравствените работни организации; 

— Републиката односно органот што ќе го 
определи таа, може на определени здравствени ра-
ботни организации да им довери задача, на здрав-
ствените работни организации да им укажуваат 
стручно-методолошка помош во организирањето и 
спроведувањето на одделни видови здравствена 
дејност. 

Права и должности на граѓаните во остварувањето 
на здравствената заштита 

Член 15 
Граѓаните ја остваруваат здравствената зашти-

та во соодветните здравствени работни органи-
зации. 

Граѓаните слободно се определуваат за здрав-
ствената работна организација и за лекајрот што 
ќе им укажуваат здравствена заштита. 

Член 16 г 
Граѓаните имаат право да им се укаже здрав-

ствена заштита во здравствените работни органи-
зации во рамките на нивниот делокруг и распо-
ложливите капацитети. 

Кога во здравствена работна организација ќе 
се утврди дека на болниот му е потребна здрав-
ствена заштита која се укажува во друга здрав-
ствена работна организација, болниот се упатува 
во таа здравствена работна организација со потреб-
ните податоци. 
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Член 17 
Граѓанинот кој не е задоволен од укажаната 

здравствена услуга има право на приговор до ор-
ганот на управувањето определен со статутот на 
здравствената работна организација. 

За одлуката донесена по приговорот, здрав-
ствената работна организација го известува подно-
сителот на приговорот. 

Кога приговорот на граѓанинот му е одбиен, 
причината за одбивањето се запишува во служба-
та за евиденција на здравствената работна орга-
низација. 

Член 18 
Граѓанинот има право во текот на лекувањето 

во здравствената работна организација да бара 
конзилијарен преглед или консултација на лекар 
што сам ќе го избере, ако станува збор за болест 
од потешка природа, ако е предложено да се под-
ложи На оперативен зафат или ако не е задоволен 
со начинот на лекувањето. 

Независно од барањето на граѓанинот, конзу-
ли ј арен преглед може да бара по своја должност, 
на товар на работната организација, и лекарот што 
го лекува болниот. 

Член 19 
Граѓанинот има право да бара да се изврши 

проверка на стручната работа на здравствениот ра-
ботник и на здравствената работна организација 
во поглед на здравствената заштита што му е ука-
жана, ако во текот или по лекувањето настапи 
влошување на неговата здравствена состојба со 
трајни последици односно инвалидност. 

Проверката во смисла на претходниот став ја 
спроведува општинскиот односно републичкиот ор-
ган на управата, надлежен за работите на народ-
ното здравје, преку органите, односно организа-
циите кои според овој закон се овластени да вршат 
стручен надзор врз основа на образложено барање 
од граѓанинот. За исходот на извршената провер-
ка надлежниот орган на управата го известува гра-
ѓанинот. 

Член 20 
Остварување на здравствената заштита и пра-

вата на граѓаните од претходните членови на овој 
закон, покрај лицето на кое му е потребна здрав-
ствена заштита, имаат право да бараат и родителот 
односно старателот, ако болното лице е малолетно 
или лишено од деловна способност, најблиските 
сродници, работната заедница односно синдикална-
та или друга заинтересирана организација чиј член 
е лицето, како и заедницата на здравственото оси-
гурување. 

Член 21 
Хируршки и други медицински интервенции се 

преземаат само со претходна писмена согласност 
на болното лице, односно родителот или старате-
лот, ако е тоа малолетно или е лишено од деловна 
способност. 

По исклучок, во итни случаи, доколку е во 
опасност животот на болното лице, или тоа се на-
оѓа во таква состојба, што не може само да одлу-
чува, а поради итноста нема можност да се добие 
согласност од родителот односно старателот, хирур-
шки и други интервенции можат да се преземат и 
без претходна писмена согласност, за што, по пра-
вило, одлучува конзилиум од најмалку двајца 
лекари. 

Член 22 
За време на лекувањето и остварувањето на 

други видови здравствена заштита, граѓаните се 
должни да се придржуваат за упатствата на здрав-
ствените работници и одредбите на општите акти 
на здравствената работна организација за услови-
те на престојот и однесувањето во здравствената 
работна организација. 

Здравствената работна организација може да го 
одбие натамошното лекување на граѓанинот кој ја 
попречува нејзината работа или го нарушува куќ-
ниот ред. АКО непосредно е загрозен животот или 

здравјето на граѓанинот, здравствената работна ор-
ганизација не може да го одбие натамошното леку-
вање. 

Член 23 
Должност на секој граѓанин е, според своите 

можности, во итни случаи да им укажува на дру-
гите прва помош и во случај на опасност по живот 
да ја извести најблиската здравствена работна ор-
ганизација или најблискиот здравствен работник. 

III. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ 

Член 24 
Здравствената дејност се организира заради 

остварување на определени мерки за здравствена 
заштита. 

Здравствена дејност во смисла на претходниот 
став е: 

— дејност на општата медицина, диспанзерска, 
патронажна, хигиенско-епидемиолошка, забоздрав-
ствена, болничка, специј алистичка, обезбедување 
со лекарства и санитетски материјали, обезбедува-
ње со крв и крвни деривати, лабораториска и на-
учно-истражувачка. 

Член 25 
Дејноста на општата медицина опфаќа: 
— преглед и лекување во ординација и во ста-

нот на болниот, а по потреба обезбедување на мер-
ки за навремено болничко и специјалистичко ле-
кување и рехабилитација; 

— оценка на работната способност на работни-
кот според посебните прописи; 

— спроведување на определени мерки за уна-
предување на здравјето како и спречување и суз-
бивање на болестите од подрачјето на одделни спе-
цијализирани диспанзерски и патронажни дејно-
сти, според планот за работа на здравствената ра-
ботна организација; 

— спроведување на мерки за здравствена за-
штита за сузбивање и спречување на заразните бо-
лести кои задолжително се спроведуваат во оп-
штината; 

— здравствено-просветна и воспитна работа, 
сврзана со работата на општата медицина; 

— преглед на мртовци и стручно утврдување 
на причините за смртта. 

Член 26 
Диспанзерската дејност особено опфаќа: 
— следење на здравствената состојба и услови-

те за живот на определени групи население за кои 
диспанзерот се грижи; следење на појавите и за-
честеноста на заболувањата или групи на заболу-
вања од подрачјето на работата на диспанзерот; 
систематски и контролни прегледи за рано откри-
вање, спречување и лекување на болестите; контра-
цепцијата; здравствено-просветната и воспитната 
работа во семејството, училиштето, работните ор-
ганизации и групи на граѓани; соработка со патро-
нажни и други дејности во здравствената работна 
организација, како и со други општествени и работ-
ни организации и органи на општествено-лолитич-
ката заедница. 

Диспанзерската дејност се организира првен-
ствено за здравствена заштита на доенчиња, мали, 
предучилишни и училишни деца, младина, жени, 
бремени жени и родилки, работници, спортисти, за 
сузбивање и спречување на туберкулозата, кожно-
венеричните болести, на малигните заболувања, ше-
ќерната болест и менталното здравје. 

Член 27 
Дејноста на патронажната служба ја опфаќа 

социјално-медицинската работа во здравствената 
заштита што ја спроведува здравствената работна 
организација, а особено во здравствената заштита 
на доенчињата и малите деца, училишните деца и 
младината, жените, бремените жени и леунките, 
старите и изнемоштени лица, работата на спречу-
вање и сузбивање на заразните и масовните боле-
сти како и на заштита на посебно загрозените лица 
и нивните семејства. 
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Член 28 
Хигиенско-епидемиолошката дејност опфаќа: 
— следење и проучување на причините, поја-

вите и ширењето на заразните, масовните и други 
болести; преземање на мерки за откривање, спре-
чување и сузбивање на заразните и масовните бо-
лести; контрола на изворите и жариштата на забо-
лувањата; проучување на дејствувањето на околи-
ната врз здравјето и врз болеста како и презема-
ње соодветни мерки за унапредување на здрав-
ствената состојба и санација на животната средина. 

Член 29 
Забоздравствената дејност опфаќа: 
— чување на здравјето и спречување на бо-

лестите на устата и забите кај сите возрасти и гру-
пи на населението; следење и проучување на 
здравствената состојба на устата и забите; презе-
мање на мерки за спречување на кариесот, особе-
но кај бремените жени, леунките, предучилишните 
и училишните деца и младината, лекување на за-
бите и заболувањата на усната шуплина и рехаби-
литација н а . заба лото со протетски помагала. 

Член 30 
Болничката дејност ја опфаќа болничко-стаци-

онарната и специјалистичко-поликлиничката ра-
бота. 

Болничко-стационарната работа е дејност на 
специјалисти од различни гранки на специјали-
сти и други здравствени работници на дијагнози-
ката, лекувањето, негата и рехабилитацијата на 
болните што се под постојана -лекарска контрола, 
како и сместување и исхрана на болните. 

Специјалистичко-поликлиничката работа е збир 
на дијагностичко-терапеутски и конзилијарни по-
стапки на одделни специјалности наменети за по-
требите на вонболничките болни. 

Покрај наведените работи, дејноста на болни-
цата ја опфаќа и работата на унапредување мето-
дите на дијагностиката, лекувањето и рехабилита-
цијата; медицинските истражувања; здравственото 
воспитување; образованието на здравствените ра-
ботници како и следењето и проучувањето на 
здравствената состојба на населението. 

Член 31 
Обезбедувањето со лекарства и санитетски ма-

тери ј ал опфаќа: 
— снабдување на здравствените работни орга-

низации и населението со лекарства и со средства 
за лекување и превенција, контрола на исправ-
носта на лекарствата и грижа за обезбедување на 
доволни количества и видови на лекарства и друг 
санитетски материјал, како и со соодветни резерви. 

Член 32 
Обезбедувањето со крв и крвни деривати ја оп-

фаќа координираната дејност на здравствените ра-
ботни организации, општествено-политичките, ра-
ботните и општествените организации и граѓаните 
за планско собирање на крв; работата на специја-
лизираните установи за чување, преработка и 
распределба на крв, производство на крв, крвни 
деривати и надоместоци за крв, како и работата на 
производството на потребниот прибор за тоа. 

Член 33 
Лабораториската дејност им укажува стручна 

помош на другите дејности во откривањето, спре-
чувањето, сузбивањето, дијагностиката и лекува-
њето на болестите. 

Дејноста на лабораториите ги опфаќа ' под-
рачјата на бактериолошко-серолошките, паразито-
лошките, вирусолошките, како и биохемиските, 
имунолошките, хематолошките, физикалните и па-
тохистолошките истражувања. 

Член 34 
Научноистражувачката дејност во рамките на 

медицинските дејности има за цел изнаоѓање и при-
мена на нови, како и унапредување на постојните 

достигнувања на подрачјето на откривањето, спре-
чувањето, сузбивањето, дијагностиката и лекување-
то на болестите, рационална примена и контрола 
на лекарствата и средствата за лекување, рехаби-
литацијата и средствата за рехабилитација, орга-
низацијата и користењето на здравствената заш-
тита и образованието на здравствените работници. 

IV. ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 35 
Здравствени работни организации се самостој-

ни и самоуправни работни организации кои ја 
спроведуваат здравствената заштита на граѓаните 
и вршат други задачи врз основа и во рамките на 
законите и другите прописи, своите статути и дру-
ги општи акти. 

Член 36 
Здравствените работни организации се органи-

зираат така што да овозможат укажување на до-
стапна, целосна и успешна здравствена заштита на 
граѓаните во редовни и вонредни прилики. 

Здравствените работни организации го обезбеду-
ваат чувањето на професионалните тајни, а во од-
несувањето со граѓаните почитувањето на личноста 
и достоинството. 

Член 37 
За обезбедување на поцелосна здравствена за-

штита, здравствените работни организации ја сле-
дат и проучуваат здравствената состојба и хигиен-
ските и епидемиолошките прилики во кои живеат 
и работат граѓаните и врз основа на тоа предла-
гаат, преземаат и спроведуваат потребни мерки; 
водат пропишана документација и евиденција и 
доставуваат пропишани извештаи' до надлежните 
органи согласно со сојузните и републичките 
прописи. 

Член 38 
Здравствените работни организации што уче-

ствуваат во обезбедувањето на здравствената за-
штита се здобиваат со средства за својата работа 
според принципот на доход. 

Член 39 
Здравствените работни организации ги утврду-

ваат цените на здравствените услуги што ги вр-
шат врз основа на елементите за формирање на 
цените пропишани со закон. 

При утврдувањето цените на здравствените 
услуги здравствените работни организации се при-
држуваат за прописите и општествените договори 
со кои се утврдуваат мерилата за определување на 
цените, земајќи ги предвид утврдените стандарди 
и нормативи и категоризацијата на здравствените 
работни организации. 

Цените на здравствените услуги можат да се 
утврдуваат и со договор. 

Цената на здравствените услуги содржи и дел 
од средствата за проширување на материјалната 
основа на трудот на здравствената работна орга-
низација. 

Член 40 
Заради координирање на својата дејност, стапу-

вање во деловни односи со заедниците на здрав-
ственото осигурување и со други партнери, заед-
ничко учество во прашањата за школување и усо-
вршување на здравствените работници и по дру-
ги прашања од заеднички интерес, здравствените 
работни организации можат меѓусебно да се здру-
жуваат. 

Член 41 
Во спроведувањето на здравствената заштита 

здравствените работни организации соработуваат 
со: санитетската служба на Југословенската на-
родна армија, Југословенскиот црвен крст, здру-
женијата на здравствените работници, заедниците 
на здравствените работни организации, заедниците 
за здравствено осигурување, работните и други 
организации како и со граѓаните. 
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Член 42 
Стручната работа на здравствените работни ор-

ганизации и на здравствените работници подлежи 
на стручен надзор согласно со одредбите на овој 
закон. 

Член 43 
Здравствените работни организации се должни 

на учениците и студентите да им овозможат прак-
тична настава на Медицинскиот факултет и на 
медицинските училишта. 

Практичната настава на учениците и студен-
тите може да се организира само во здравствени 
работни организации што ги исполнуваат пропи-
шаните услови. Овие услови ги пропишува репуб-
личкиот секретар за народно здравје и социјална 
политика. 

Односите меѓу образовните установи и здрав-
ствените работни организации во кои се врши 
практична настава се регулираат со договор. 

Основање и престанок со работа на здравствените 
работни организации 

Член 44 
Здравствени работни организации можат да 

основаат општествено-политичките заедници, ра-
ботните и другите организации. 

Член 45 
Здравствените работни организации се основаат 

во согласност со програмата за развиток на мре-
жата на здравствените работни организации. 

Здравствените работни организации се основаат 
и почнуваат со работа ако се обезбедени градеж-
ни објекти, медицинска опрема, стручни кадри, по-
требните финансиски средства како и други усло-
ви определени со закон. 

Условите за основање и почнување со работа 
на здравствените работни организации поблиску 
ќе ги пропише Извршниот совет. 

Член 46 
Здравствената работна организација може да 

почне со работа кога органот на управата на оп-
штинското собрание, надлежен за работите на 
здравството, комисиски ќе утврди дека се испол-
нети пропишаните услови за основање и почну-
вање со работа. 

Членовите на комисијата ги определува орга-
нот од претходниот став од редот на стручните 
лица кои, со оглед на видот и значењето на здрав-
ствената работна организација, можат да оценат 
дали за нејзината работа се исполнети пропиша-
ните услови. 

Одредбите за постапката за основање и поч-
нување со работа се применуваат и во случај на 
проширување дејноста на здравствената работна 
организација. 

Член 47 
Ако здравствената работна организација пре-

стане да исполнува некои од пропишаните услови 
за вршење на дејноста, органот што врши надзор 
над законитоста на работата ќе побара установата 
да го исполни тој услов во определен рок. 

Ако здравствената работна организација во 
определениот рок не ги исполни пропишаните ус-
лови за вршење на соодветната дејност, органот од 
претходниот став може привремено дачи го забра-
ни вршењето на таа дејност. 

Здравствената работна организација, на која 
органот од став 1 на овој член привремено и за-
бранил натамошна работа, престанува со работа 
ако во определениот рок не ги исполни условите 
пропишани за вршење на дејноста заради која е 
основана. 

Актот за престанок го донесува собранието на 
општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
здравствената работна организација, а за здрав-
ствените работни организации основани од Репуб-
ликата Собранието на СР Македонија. 

Член 48 
Ако здравствената работна организација не е 

во состојба да ги исполнува своите финансиски 
обврски, а основачот не изврши санирање на здрав-
ствената работна организација, здравствената ра-
ботна организација го известува за тоа општинско-
то собрание, кое може да изврши санирање на 
здравствената работна организација. 

Ако ни општинското собрание не преземе об-
врски за санирање на здравствената работна ор-
ганизација, тогаш тоа ќе донесе решение за пре-
станок на таа работна организација. 

Управување во здравствените работни 
организации 

Член 49 
Членовите на работната заедница во здрав-

ствените работни организации ги определуваат пра-
шањата по кои одлучуваат непосредно и му дове-
руваат определени функции на управување на со-
ветот, а определени извршни функции на него од-
говорните колегијални и индивидуални органи, 
што ги избира советот. 

Член 50 
Во управувањето со здравствените работни ор-

ганизации, во работите од посебен општествен ин-
терес, учествуваат заинтересираните граѓани, прет-
ставници на заинтересираните организации и на 
општествената заедница (претставници на опште-
ствената заедница). 

Со статутот на здравствената работна органи-
зација ќе се определи бројот на претставниците на 
општествената заедница како и кои организации и 
органи колкав број избираат, делегираат односно 
именуваат претставници на општествената заед-
ница. 

Во здравствените работни организации од општ. 
интерес за Републиката претставниците на опште-
ствената заедница ги именува Собранието на СР 
Македонија. 

Член 51 
Како работи од посебен општествен интерес 

во смисла на овој закон се сметаат: 
— донесување на статут на здравствената ра-

ботна организација; 
—• донесување на општи акти на здравствената 

работна организација со кои се регулира начинот 
и постапката за остварување правата на граѓаните 
на здравствена заштита; 

— донесување на планови за работа и за раз-
вој на здравствената работна организација; 

— разгледување на состојбата и работата на 
здравствената работна организација во однос на 
извршувањето на нејзините задачи; ј 

—• разгледување на општите забелешки од ра-
ботните и други организации и граѓаните во врска 
со работата на здравствената работна организација 
и нејзините работници; 

Член 52 
Согласност на статутот на здравствена работна 

организација дава собранието на општината, а на 
статутот на здравствените работни организации 
основани од Републиката согласност дава Собра-
нието на СР Македонија. 

Член 53 
За директор на здравствена работна организа-

ција може да биде именувано само лице со соод-
ветна висока стручна подготовка. 

Со статутот на здравствената работна органи-
зација се определува каква висока стручна подго-
товка треба да има директорот. 
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Видови на здравствени работни организации 

Член 54 
Видови на здравствените работни организа-

ции се: 
а) здравствен дом, 
б) болница, 
в) медицински центар, 
г) завод за здравствена заштита, 
д) специјални заводи и институти, 
ѓ) аптека, 
е) природно лекувалиште. 
Видот на здравствена работна организација се 

определува според природата на дејноста што ја 
врши и според видовите на здравствената заштита 
што претежно ги укажува. 

Член 55 
Медицинскиот факултет преку клиничкиот 

центар, заводите и институтите, покрај научната 
и научно-наставната дејност, укажува и здрав-
ствена заштита. 

Дејноста што Медицинскиот факултет ја врши 
во врска со укажувањето на здравствената зашти-
та преку клиничкиот центар, заводите и институ-
тите, ќе се уреди со посебен закон. 

Здравствен дом 

Член 56 
Здравствениот дом спроведува здравствена за-

штита преку: 
— дејностите на општата медицина; 
— диспанзерската дејност најмалку во однос 

на доенчињата, малите и предучилишните деца, 
училишните деца и младината, жените, бремените 
жени, родилките и работниците, сузбивањето и 
спречувањето на туберкулозата; 

— хигиено-епидемиолошката, патронажната, за-
боздравствената и лабораториската дејност, снаб-
дување со лекарства, крв, крвни деривати и сани-
тетски материјали. 

Здравствениот дом може да врши и друга спе-
цијалистичко-поликлиничка и диспанзерска деј-
ност. 

Во својот состав здравствениот дом може да 
има родилен дом и итна помош. 

За извршување на задачите од својот делокруг 
здравствениот дом има потребен број: 

— лекари од општа медицина и лекари спе-
цијалисти по: педијатрија, школска медицина, ги-
некологија, медицина на трудот, пнеумофтизиоло-
ги ја, стоматологија, радиологија, хигиена, епиде-
миологија; 

— медицински биохемичари или дипломирани 
фармацеуту; 

— медицински сестри, акушерки, здравствени 
техничари од лабораториска, санитарна и рендген-
ска насока, како и фармацеутски и забни техни-
чари. 

Здравствените работници од претходниот став 
треба да работат во здравствениот дом со полно 
работно време. 

Болница 

Член 57 
Болницата ги спроведува дејностите од член 

30 на овој закон. 
Болницата врши поликлиничко-специјалистич-

ка дејност за вонболничките болни и за таа цел 
организира потребни специјалистички ординации 
во своето седиште и надвор од него, на подрачјето 
што гравитира кон неа. 

Болницата може да биде општа и специјална. 

Член 58 
Општата болница обезбедува: 
— лекување најмалку на хируршки, интерни, 

заразни, детски и женски болести и породувања, 

лекување на болестите на очи, уво, нос и грло, 
кожно-венерични и нервни заболувања, 

— биохемиско-клинички лабораториски испи-
тувања, 

— рендгенска дијагностика, 
— физикална терапија и медицинска рехаби-

литација; 
— снабдување со лекарства, санитетски мате-

ријал, крв и крвни деривати; 
— просектура. 
За извршување на задачите од претходниот 

став болницата има: 
— потребен број хирурзи, интернисте, инфек-

толози, педијатри, гинеколози, офталмолози, пнеу-
мофтизиолози, оториноларинголози, неуропсихија-
три, дерматовенеролози, патоанатаоми, радиолози, 
специјалисти по физикална медицина и медицин-
ска рехабилитација, дипломирани фармацеути; 

— потребен број медицински хемичари, меди-
цински сестри, акушерки, рендген техничари и 
здравствени техничари. 

Болницата може да обезбедува и лекување на 
усните, забните, виличните и ортопедските забо-
лувања. 

Болницата може да обезбедува и итна меди-
цинска помош, доколку таква не е обезбедена во 
здравствениот дом. 

Член 59 
Специјалната болница укажува здравствена за-

штита на лица болни од определена болест, од гру-
па болести, од определена возраст и пол. 

Специјалната болница има потребен број ле-
кари специјалисти од соодветната гранка на спе-
цијалност како и други здравствени работници, 
според намената на специјалната болница. 

Медицински центар 

Член 60 
Медицинскиот центар им обезбедува на гра-

ѓаните здравствена заштита во единствено орга-
низирани и меѓусебно поврзани дејности, што ги 
вршат здравствениот дом и болницата. 

За извршување на задачите и за вршење на 
работите од својот делокруг во однос на бројот на 
медицинските кадри, медицинскиот центар треба 
да ги исполнува условите утврдени за здравствен 
дом и болница. 

Медицинскиот центар се основа за пошироко 
регионално подрачје кое претставува единствена 
демографска, географска и стопанска целина, што 
има заеднички здравствени проблеми и во кое 
мрежата на здравствените установи овозможува 
рационална дистрибуција и користење на капаци-
тетите врз база на поделба на трудот. 

Член 61 
Медицинските центри и здравствените домови 

во своето седиште и надвор од него имаат под-
рачни здравствени станици за укажување на 
здравствена заштита на населението во рамките 
на дејноста на лекарот од општа медицина, забо-
здравствена и патронажна дејност, како и здрав-
ствени станици во работните организации, а мо-
жат да имаат и станица за итна помош и аптека. 

Здравствената станица во работната организа-
ција спроведува мерки за здравствената заштита 
на работниците заради зачувување на нивното 
здравје и нивната работна способност. 

За вршењето на работите и извршувањето на 
задачите од својот делокруг здравствената станица 
во работната организација има лекар — специја-
лист за медицина на трудот или лекар од општа 
медицина со дополнително образование од меди-
цина на трудот. 

Член 62 
Односите меѓу специјализираните диспанзер-

ски дејности и дејностите на лекарот од општа 
медицина се утврдуваат со планот за работа на 
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здравствената работна организација во согласност 
со развиеноста на одделни дејности, густината и 
здравствената состојба на населението. 

Односите меѓу овие дејности треба да се за-
сновуваат така што лекарот од општа медицина 
да ги врши работите од својот делокруг со стручна 
методолошка помош на специ ја листите и диспан-
зерот. 

Член 63 
Односите меѓу болниците, односно медицин-

ските центри како носители на специјалистичко-
поликлштетичките дејности и дејностите од општа 
медицина, се уредуваат со програмата за здрав-
ствена заштита на определени подрачја, како и 
со програмите за здравствена заштита на заедни-
ците за здравствено осигурување. Овие односи тре-
ба да се уредат така што на болните да им обез-
бедат достапна поликлиничко-специјалистичка по-
мош, со можност за слободен избор на здравствена 
работна организација и на специјалист. На ист 
начин е потребно да се обезбедат соодветна сора-
ботка и совети, што специ јалистичко-поликлинич-
ката дејност ќе им ги укажува на другите деј-
ности, на кои тоа им е потребно. 

Заводи за здравствена заштита 

Член 64 
Заводот за здравствена заштита е хигиенско-

епидемиолошка и социјално-медицинска здравстве-
на работна организација која на подрачјето за кое 
е основана ги врши особено следните задачи: 

— ги проучува и ги следи причините, појавите 
и ширењето на заразните и други масовни болести 
и презема мерки за нивно спречување и сузби-
вање; 

— ги проучува и ги следи хигиенските услови 
во кои населението живее и работи и за таа цел 
предлага и спроведува мерки за унапредување и 
заштита на здравјето, а особено во поглед на 
хранителните продукти и предметите за општа упо-
треба, водата за пиење, отпадните води и други 
отпадни материи; 

— ја проучува исхраната на населението и 
членовите на работните заедници, заболувањата и 
состојбите што се последица на недостатната и 
неправилна исхрана и предлага мерки за нивното 
отстранување; 

—• врши хемиски и бактериолошки анализи на 
хранителните продукти, водите за пиење, отпад-
ните води и други штетни материи; 

— врши микробиолошки и паразитолошки хе-
миски лабораториски анализи; 

— собира, обработува и анализира податоци за 
заразните и други болести, за заболувањата и 
смртноста на населението како и други податоци 
за здравствената состојба на населението и хиги-
енските услови, за работата на здравствените ра-
ботни организации и здравствените кадри; 

— организира и спроведува здравствено про-
светување на своето подрачје во соработка со др-
ги здавствени и други работни организации. 

За вршењето на своите задачи заводите за 
здравствена заштита имаат потребен број лекари 
специјалисти по епидемиологија, микробиологија 
со паразите логи ја, општа хигиена, социјална ме-
дицина со организација на здравствената дејност, 
санитарни техничари и дипломирани економисти. 

Заводот за здравствена заштита може да спро-
ведува мерки за заштита на атмосферата во на-
селбите; да учествува во превентивниот санитарен 
надзор над градбата на градежните и други об-
јекти; да врши токсиколошки и биохемиски ана-
лизи, да врши стручно-методолошка дејност од об-
ласта на епидемио логи јата, микробиолог^ ата, хи-
гиената и социјалната медицина со организацијата 
на здравствената дејност и здравствената стати-
стика. 

За извршување на задачите од претходниот 
став заводот за здравствена заштита има потребен 
број санитарни инженери, токсиколози и биохеми-
чар^ 

Заводот за здравствена заштита може да се 
основа за подрачје на повеќе општини, ако тоа го 
бараат епидемиолошката и хигиенската состојба 
на населението и ако здравствениот дом на тоа 
подрачје не обезбеди хигиенско-епидемиолошка 
дејност. 

Специјални заводи и институти 

Член 65 
Специјалните заводи и институти извршуваат 

задачи за потребите на повеќе или само за опре-
делени здравствени дејности и во тие области 
спроведуваат и научноистражувачка дејност. 

Специјалните заводи и институти се должни 
да им укажуваат стручно-методолошка помош на 
други сродни работни организации, да ја следат 
нивната работа и да ги воведуваат во практиката 
резултатите од своите проучувања. 

Специјалните заводи и институти се работни 
организации од општ интерес за Републиката. 

Со законот за основање се определуваат нив-
ните задачи. 

За извршувањето на своите задачи специјал-
ните заводи треба да имаат соодветен здравствен 
и друг потребен стручен и технички персонал, а 
можат да имаат и лаборатории, специјалистички 
ординации и други потребни уреди. 

Аптеки 
Член бб 

Аптеката подготвува, испитува, изработува и 
издава лекарства и други средства за лекување и 
за заштита на здравјето за потребите на населе-
нието, работните и други организации. 

Аптеката може да има станици, како свои еди-
ници што работат постојано или повремено, како 
и депои на лекарства во одделни здравствени ра-
ботни организации. 

За вршењето на работите од својот делокруг 
аптеката и станицата на аптеката, имаат најмалку 
дипломиран фармацеут со потребниот стручен и 
друг кадар. Депото на лекарствата може да го 
води фармацеутски техничар. 

Природно лекувалиште 

Член 67 
Природното лекувалиште (бањско или климат-

ско) врши лекување и рехабилитација од опре-
делени болести, покрај другите современи мерки, 
преку природните фактори (минерална вода, гас, 
климатски фактори и друго). 

Природното лекувалиште, по правило, има и 
стационар за сместување и лекување на болните. 

V. ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ 

Член 68 
Здравствена заштита можат да им укажуваат 

на граѓаните лица што имаат стручна подготовка 
определена со овој закон. 

Член 69 
Здравствени работници се: 
— лекар, стоматолог, дипломиран фармацеут; 
— виша медицинска сестра (виши медицински 

техничар) и виши здравствен техничар; 
— медицинска сестра (медицински техничар), 

акушерка и здравствен техничар (санитарен тех-
ничар, лабораториски техничар, рендген техничар, 
физио-терапеутски техничар, фармацеутски техни-
чар и забен техничар). 
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Член 70 
За вршење на здравствена заштита здравстве-

ните работници мораат да имаат соодветна меди-
цинска подготовка и тоа: 

1. лекарите, стоматолозите, дипломираните фар-
мацеути — завршен медицински, стоматолошки од-
носно фармацеутски факултет; 

2. вишите медицински сестри (вишите меди-
цински техничари) и вишите здравствени техни-
чари — завршено соодветно вишо медицинско учи-
лиште; 

3. медицинските сестри (медицински технича-
ри), здравствените техничари и акушерките — за-
вршено соодветно средно медицинско училиште. 

. Член 71 
Определени стручни работи од областа на 

здравствената заштита можат да вршат и лица 
што немаат стручна медицинско образование, туку 
имаат стручно образование здобиено на други фа-, 
култети односно стручни училишта (здравствени 
соработници: хемичари, биолози, психолози, инже-
нери, социјални работници и др.) под условите оп-
ределени со општиот акт на здравствената работ-
на организација. 

Член 72 
Здравствените работници се должни, во гра-

ниците на својата стручна подготовка, да им ука-
жуваат на граѓаните итна медицинска помош. 

Член 73 
Здравствените работници се должни да ја чу-

ваат професионалната тајна. 
Здравствените работници можат да се ослобо-

дат од чување на професионалната тајна само под 
услови пропишани со закон. 

Одредбите од претходните ставови се однесу-
ваат и на други лица кои во вршењето на својата 
должност ќе дознаат за податоци што се сметаат 
за професионална тајна. 

Член 74 
Здравствените работници, во својата стручна 

работа, во рамките на делокругот на својата струч-
на подготовка, се самостојни и вршат стручни ра-
боти на здравствената заштита според начелата на 
медицинската и другите науки. 

Здравствените работници се должни, при ука-
жувањето на здравствена заштита, во најголема 
мерка да ги вложуваат своите стручни способно-
сти, да ја почитуваат човековата личност и лич-
ното достоинство на граѓанинот и да постапуваат 
во согласност со начелата на етиката на здрав-
ствените работници и со општествените норми, кои 
се израз на социјалистичките општествени односи. 

Член 75 
Здравствените работници не можат да вршат 

професионална дејност во вид на приватна прак-
тика. 

Член 76 
Здравствените работни организации се должни,, 

во согласност со своите потреби и можности, да 
им обезбедат стручно усовршување на своите ра-
ботници. 

Заради дополнување на стручните знаења и 
усовршување здравствените работници со висока 
стручна Подготовка се должни секоја трета година 
да поминат најмалку 30 дена во соодветна здрав-
ствена работна организација каде што се органи-
зираат соодветни форми на стручно усовршување. 

Приправнички стаж * 
Член 77 

Здравствените работници можат самостојно да 
вршат работи на здравствена заштита само ако 
на приправнички стаж на работите од здравстве-
ната заштита, според утврдениот план и програма, 
поминат една година и го положат стручниот 
испит. 

На приправнички стаж можат да се примаат и 
здравствени работници што не се во работен однос 
(волонтери). 

Приправничкиот стаж за лекарите, стоматоло-
зите и дипломираните фармацеути се поминува во 
здравствени работни организации што ги испол-
нуваат пропишаните услови што ќе ги определи 
републичкиот секретар за народно здравје и соци-
јална политика. 

Член 78 
Планот и програмата на приправничкиот стаж 

за лекарите, стоматолозите и дипломираните фар-
мацеути ги пропишува републичкиот секретар за 
народно здравје и социјална политика во согла-
сност со минималниот план и програма утврдени 
со посебни прописи. 

Планот и програмата за приправничкиот стаж 
на здравствените работници со вишо и средно об-
разование ги пропишува републичкиот секретар за 
народно здравје и социјална политика. 

Член 79 
Со општ акт здравствената работна организа-

ција го утврдува начинот на учеството на при-
правникот во распределбата на личниот доход. 

Член 80 
По завршениот приправнички стаж, здравстве-

ните работници полагаат стручен испит според 
пропишаната програма. 

По положениот стручен испит приправникот 
добива уверение. 

Стручниот испит се полага пред испитна коми-
сија што ја образува Републичкиот секретаријат за 
народно здравје и социјална политика. 

Поблиски прописи за условите за полагање на 
стручен испит, за составот и работата на испитните 
комисии како и за образецот на уверението за по-
ложениот стручен испит донесува републичкиот 
секретар за народно здравје и социјална политика. 

Член 81 
Приправничкиот стаж, кој здравствените ра-

ботници го поминале во странство, може да им се 
признае во целост или делумно ако програмата на 
поминатиот стаж битно не отстапува од програмата 
на приправничкиот стаж донесена врз основа на 
овој закон. 

За признавање на приправничкиот стаж од 
претходниот став решава републичкиот секретар 
за народно здравје и социјална политика. 

Специјализација на здравствените работници 

Член 82 
Здравствените работници со висока подготовка 

можат да се специјализираат во определена гран-
ка на специјалност заради укажување на што не-
потполна и подобра здравствена заштита. 

Социјализацијата во определена гранка на 
специјалноста го опфаќа практичното и теоретско-
то оспособување и специјалистичкиот испит. 

Член 83 
Гранките, планот и програмата за специјали-

зација и траењето на специјалистичкиот стаж ги 
утврдува републичкиот секретар за народно здрав-
је и социјална политика во согласност со мини-
малниот план и програма што за основните гран-
ки на социјализацијата ги утврдува Сојузниот 
совет за здравство и социјална политика. 

Член 84 
Социјализацијата на лекари, стоматолици и 

дипломирани фармацеути се врши на соодветни 
факултети и во определени здравствени установи 
што ги определува републичкиот секретар за на-
родно здравје и социјална политика. 
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Член 85 
Специјализација од определена гранка на спе-

цијалност му се одобрува на кандидат кој го за-
вршил приправничкиот стаж, го положил струч-
ниот испит и кој познава еден странски јазик во 
толкава мера, што да може да ја следи стручната 
литература. 

Одобрение за специјализација на кандидатот, 
кој ги исполнува условите од претходниот став, 
му издава републичкиот секретар за народно 
здравје и социјална политика. 

По исклучок од одредбите на претходниот став, 
републичкиот секретар за народно здравје и соци-
јална ^политика може да одобри специјализација и 
на лице што не е во работен однос, ако ги испол-
нува пропишаните услови. 

Член 86 
Времето на редовното студирање на трет сте-

пен на факултетската настава може во целина или 
делумно да се признае во специјалистички стаж 
за определена гранка на специјалност. 

Во програмата за специјализација може да се 
предвиди, како обврска за одделна гранка на спе-
цијалност, посетување на настава од трет степен. 

Член 87 
Начинот на спроведување на специјалистич-

киот стаж, начинот на полагање на специјалистич-
киот испит како и образецот на уверението за по-
ложениот специјалистички испит, ги пропишува 
републичкиот секретар за народно здравје и соци-
јална политика. 

Член 88 
Специјалистичкиот стаж од определена гранка 

на специјалност што здравствениот работник го 
поминува во странство може да му се признае во 
целост или делумно под услов таа гранка на спе-
цијалност да е предвидена со планот и програмата 
за специјализација, според кои е поминат специ-
јалистичкиот стаж и битно да не отстапува од 
програмата донесена врз основа на овој закон. 

За признавање на специјалистичкиот стаж по-
минат во странство решава републичкиот секретар 
за народно здравје и социјална политика. Реше-
нието за признавање на приправничкиот стаж по-
минат во странство се донесува по претходно при-
бавено мислење на соодветниот факултет. 

Член 89 
Лекарите, стоматолозите и дипломираните фар-

мацеути, кои имаат најмалку 12 години успешна 
работа во здравствената дејност, положен специја-
листички испит, стручни и научни трудови, пози-
тивни резултати во стручното издигање на кадри-
те и што покажале способност за раководење со 
здравствена работна организација односно пого-
лема единица од здравствена работна организаци-
ја, можат да добијат звање примариус. 

Звањето примариус го доделува посебна коми-
сија при Републичкиот секретаријат за народно 
здравје и социјална политика, што е составена од 
наставници на медицински односно фармацеуте^ 
факултет, како и од редот на други истакнати 
здравствени работници. 

VI. ОПШТЕСТВЕНО И САМОУПРАВНО 
ДОГОВАРАЊЕ 

Член 90 

Во остварувањето на здравствената заштита, 
носителите на оваа дејност и по пат на општестве-
но и самоуправно договарање го поттикнуваат раз-
војот на здравствената заштита и здравствената 
дејност, непосредно одлучуваат и се грижат за 
обезбедувањето на материјалните и други услови 
за остварување на општествените задачи во обла-
ста на здравството. 

Член 91 
По пат на општествено договарање особено мо-

же да се регулираат следните прашања: 
— планирањето на здравствената заштита и 

развојот на здравствената дејност; 
— утврдувањето на стандарди, нормативи и ка-

тегоризација на здравствените работни организа-
ции; 

— утврдувањето на мерилата за одделни еле-
мо:;.:л иа цените на услугите на здравствените ра-
зорни организации, како и определување цените 
на одделни мерки и акции за здравствена заштита; 

— утврдувањето на мерилата за распределба 
на доходот и личните доходи; 

-— начинот на обезбедување на средства за ин-
вестиции во здравството; 

— договорните односи меѓу здравствените ра-
ботни организации и заедниците за здравствено 
осигурување и другите корисници на здравствени 
услуги. 

Член 92 
Во општественото договарање учествуваат: За-

едницата на здравствените работни организации, 
заедниците за здравствено осигурување, Синдика-
тот на работниците од општествените дејности и 
извршно-политичкиот орган на општествено-по-
литичката заедница, како и други работни и други 
организации непосредно заинтересирани за здрав-
ствената дејност. 

Член 93 
Барање за општествено договарање може да 

поднесе секој од учесниците од претходниот член. 
Подносителот поднесува образложено и доку-

ментарно барање за општествено договарање до 
сите учесници во договарањето. 

Постапката за општествено договарање спогод-
бено ја утврдуваат учесниците во договарањето. 

Член 94 
Општествениот договор е склучен откако ќе го 

прифатат сите учесници во договарањето. 
Прифатениот општествен договор се објавува 

во службеното гласило или на друг соодветен на-
чин. 

Член 95 
Здравстевните работни организации по пат на 

самоуправно договарање можат да ги регулираат 
прашањата што се од интерес за две или повеќе 
здравствени работни организации. 

VII. НАДЗОР НАД СТРУЧНАТА РАБОТА 
НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ 

Член 96 
Надзор над стручната работа на здравствените 

работни организации одделни нивни единици 
и здравствени работници обезбедуваат општината 
и Републиката, односно нивните надлежни органи, 
со преглед. 

Општините односно Републиката можат над-
зорот да го доверат на определени здравствени ра-
ботни организации или одделни здравствени ра-
ботници, на истакнати стручни лица во опреде-
лена гранка на здравствената дејност. 

Здравствените работни организации, на кои им 
е доверена задачата на вршење стручен надзор 
над работата на други здравствени работни орга-
низации, ја извршуваат оваа задача така што за 
вршење на прегледот можат да овластат работни-
ци — поединци што работат во односната здрав-
ствена работна организација или во друга здрав-
ствена работна организација, или именуваат струч-
ни комисии. 

Овластените здравствени работни организации 
не можат за преглед на стручната работа да оп-
ределат здравствени работници што работат во 
здравствената работна организација каде што се 
врши прегледот. 
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Член 97 
Целта на стручниот надзор над работата на 

здравствените работни организации и здравстве-
ните работници е да се утврдат условите за вр-
шење на основната дејност на здравствената ра-
ботна организација, квалитетот и обемот на рабо-
тата и стручноста на здравствените работници. 

При вршењето на стручниот надзор особено 
се утврдува начинот и ефикасноста на укажува-
њето на здравствената заштита како и тоа дали 
стручната работа во здравствената работна орга-
низација се врши во согласност со достигнувањата 
во медицинските и други науки и дали за такво 
ниво на работа постојат потребните услови. 

Член 98 
Надлежниот орган што го врши стручниот над-

зор организира и врши ваков надзор по своја ини-
цијатива, врз основа на податоци за работата на 
здравствената работна организација, или врз ос-
нова на образложен предлог од други органи, ор-
ганизации и граѓани. 

Стручниот надзор над стручната работа на 
здравствената работна организација и нејзините 
работни единици и здравствените работници мора 
да се изврши ако тоа го.. барале заедниците за 
здравствено осигурување. 

Член 99 
Надлежниот орган што го врши надзорот ја ' 

определува здравствената работна организација во 
која ќе се врши надзорот, ги именува стручните 
лица што ќе го вршат надзорот, како и обемот 
и рокот во кој тој надзор треба да се изврши и 
за него да се достави извештај. 

Член 100 
Здравствените работни организации и здрав-

ствените работници се должни да овозможат вр-
шење надзор над стручната работа, да ги даваат 
бараните податоци, ставајќи ја на располагање 
потребната документација, да го покажат начинот 
на укажување медицинска помош, како и да овоз-
можат непосреден стручен ' преглед на одделни 
стручни работи што ги вршат. 

Стручните лица што. вршат преглед на Струч-
ната работа се должни да им укажат стручна по-
мош на здравствените работни организации одно-* 
сно здравствените работници и да им даваат упат-
ства за работа. 

Член 101 
Овластените стручни лица, односно овластени-

те работни организации, го вршат прегледот на 
стручната работа во рамките на-дадените овласту-
вања.. 

Стручните лица не можат да и даваат на 
здравствената работна организација задолжителни 
налози за работа, освен ако е тоа неопходно по-
требно за спречување на непосредна опасност по 
животот и здравјето на граѓаните, односно на ра-
ботниците на здравствената работна организација, 
како и во случај на непосредна опасност од го-
лема материјална штета. Во таков случај овласте-
ните стручни лица имаат право писмено да опре-
делат без одлагање да се преземат неопходно по-
требните мерки за отстранување на тие опасности. 

Против налогот на овластените стручни лица 
здравствената работна организација има право во 
рок од 3 дена по приемот на налогот да стави при-
говор до органот надлежен за работите на народ-
ното здравје, односно до органот што го опреде-
лил прегледот. Приговорот не го задржува извр-
шувањето на налогот. 

Член 102 
По извршувањето на налогот, стручните лица 

на овластената работна организација односно 
стручните лица поединци, составуваат писмен из-
вештај за состојбата на стручната работа на здрав-
ствената работна организација, нејзината органи-
зациона единица односно здравствените работници 

со мислење и предлози за мерките што треба да се 
преземат за отстранување на утврдените недоста-
тоци, како и за евентуалните мерки што се опре-
делени за време на прегледот. 

Извештајот од претходниот став се поднесува 
во рок од 15 дена од извршениот преглед до над-
лежниот орган што го определил прегледот, до 
заедницата за здравствено осигурување и до здрав-
ствената работна организација во која прегледот 
е извршен. 

Член 103 
Органите на управување на здравствената ра-

ботна организација го разгледуваат извештајот за 
извршениот преглед над стручната работа и опре-
делуваат мерки за отстранување на недостатоците 
и за подобрување на стручната работа во здрав-
ствената работна организација. 

Здравствената работна организација е должна 
да го извести органот на управата надлежен за 
работите на народното здравје за преземените 
мерки. 

Доколку мерките што ги презела здравствената 
работна организација не се доволни, органот на 
управата надлежен за работите на народното 
здравје ќе определи соодветни мерки за отстрану-
вање на недостатоците во стручната работа. 

Органот на управата, надлежен за работите на 
народното здравје, во вакви случаи мо лее да до-
несува решение за привремено запирање работата 
на здравствената работна организација, нејзина ра-
ботна единица или здравствен работник. 

Против одлуката на органот надлежен за ра-
ботата на народното здравје, здравствената работна 
организација има право да поднесе жалба до Ре-
публичкиот секретаријат за народно здравје и со-
цијална политика во рок од 8 дена по примањето 
на одлуката. 

Член 104 
Трошоците за прегледот на стручната работа 

паѓаат на товар на: 
а) органот, установата, односно организацијата 

по чие барање е извршен прегледот над стручната 
работа; 

б) надлежниот орган на општината односно Ре-
публиката кога прегледот на стручната работа ќе 
го определи по свое наоѓање или по барање од 
граѓани. 

УШ. ПРЕГЛЕД НА МРТОВЦИ И ОБДУКЦИЈА 
НА ТРУПОВИ 

Член 105 
Прегледот на мртовци се организира со цел за 

утврдување на сите случаи на смрт или мртворб-
деност, испитување на околностите под кои на-
стапила смртта, утврдување на непосредните при-
чини на смртта, давање на веродостојни податоци 
за умрените лица и доставување на потврди за 
смртта за потребите на јавните служби. 

' Секоја општина има организиран преглед на 
мртовци. 

Член 106 
Ниедно умрено лице односно 'мртвороден дете 

не смее да биде закопано додека прегледувачот • на 
мртовци не изврши над него' преглед. 

Под мртвородено се подразбира плод кој е но-
сен подолго од 7 месеци односно 28 недели и кај 
кој, непосредно по раѓањето, не можеле да се за-
бележат знаци на живот. 

Член 107 
Организацијата на прегледот на мртовци и 

стручното раководење со прегледот за подрачјето 
на општината, општинското собрание може да ги 
довери на една определена здравствена установа, 
додека самиот преглед на мртовци го вршат за тоа 
овластени прегледувачи на мртовци и нивни заме-
ници кои, по предлог од здравствената работна ор-
ганизација, ги именува општинското собрание. 
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За секое именување на прегледувани на мр-
товци и нивни заменици се известува надлежниот 
матичар. 

Член 108 
За преглед на мртви лица се именуваат лека-

ри, а по исклучок можат да се именуваат и други 
здравствени работници, односно други погодни ли-
ца за тоа, кои за вршење на таа должност се здо-
биле со потребни теоретски и практични знаења, 
доколку во населбата нема постојан лекар, или не 
постои можност прегледот на мртовци да го врши 
лекар. 

По правило, лекар не може да изврши преглед 
на умрено лице што го лекувал непосредно пред 
смртта. Во таков случај прегледот го врши него-
виот заменик. 

Во болниците и казнено-поправните установи, 
прегледот на мртовци го вршат лекари од устано-
ви, кои по предлог од старешината на установата, 
ги именува општинското собрание. 

Член 109 
Смртниот случај или случајот на мртвороде-

ност се должни веднаш да го пријават членовите 
на семејството, односно на домаќинството на ум-
реното лице, а ако такви нема или не знаат за 
случајот, секое друго лице кое за случајот дозна-
ло или го пронашло умрениот. 

Смртниот случај или случајот на мртвороде-
ност се пријавува на прегледувачот на мртовци, 
или на месната канцеларија односно санитарната 
инспекција, на органот за внатрешни работи на 
општината, на чие подрачје умрело лицето односно 
каде што е пронајдено мртвото лице. 

"Член 110 
Прегледот на мртовци се врши, по правило, 

веднаш на местото на смртта, а најдоцна 12 часа 
по приемот на пријавата. 

Во случај прегледувачот на мртовци да утврди 
или се посомнева дека станува збор за: 

а) смрт од заразна болест, за која постојат по-
себни прописи за начинот на закопувањето на мр-
товци, должен е да изврши преглед и да ги пре-
земе најнужните мерки за спречување ширењето 
на заразата и веднаш да ја извести надлежната 
санитарна инспекција; 

б) насилна смрт, должен е веднаш да го изве-
сти надлежниот истражен орган и до неговото до-
аѓање да се грижи да не се изгубат трагите на 
евентуалното кривично дело. 

Член 111 
По извршениот преглед, прегледувачот на мр-

товци издава дозвола за закопување на мртвото 
лице и доставува потврда за смртта до надлеж-
ниот матичар. 

Член 112 
Закопот на мртвото лице се врши, по прави-

ло, 'по истекот на 24 часа од часот на смртта, а 
најдоцна по истекот на 48 часа од часот на смртта. 

Во случај на смрт од заразна болест, мртво-
роденост и ако над мртвото лице е извршена об-
дукција, надлежната санитарна инспекција може 
да го скрати рокот од 24 часа. 

Член ИЗ 
Со цел за утврдување причините за смртта, 

над телото на мртвото лице во определени случаи 
мора да се изврши обдукција, без оглед на место-
то каде што настапила смртта. 

Член 114 
Над телото на умреното лице мора да се извр-

ши обдукција согласно со посебните прописи, кога 
постои сомневање или е очигледно дека смртта е 
резултат на кривично дело или е во врска со из-
вршено кривично дело. 

Обдукција се врши и во случаите: 
а) кога тоа е од особено значење за заштита 

на здравјето на граѓаните, односно кога тоа го ба-
раат епидемиолошки, санитарни или научноистра-
жувачки причини: 

б) кога станува збор за ненадејна смрт, кога 
причината .за смртта е непозната, односно нејасна 
и на друг начин не може да се објасни. 

Обдукцијата во случаите од став 1 и 2 на овој 
член се врши по барање од соодветните органи од-
носно установи. 

Член 115 
Трупот на лицето умрено во болница, по пра-

вило, подлежи на обдукција. 
По исклучок, директорот на болницата во кон-

султација со шефот на одделението, може да даде 
согласност над трупот да не се врши обдукција, 
кога причината за смртта е сигурно утврдена. 

Од обдукција не може да се избегне ако ста-
нува збор за неприродна и ненадејна смрт и кога 
смртта настапила за време на оперативен зафат 
или по него, а во врска со зафатот. 

Член 116 
Поблиски прописи за начинот на спроведува-

њето на одредбите за преглед на мртви лица ќе 
донесат републичкиот секретар за народно здравје 
и социјална политика и републичкиот секретар за 
внатрешни работи. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 117 
Со парична казна од 1.000 до 4.000 динари ќе 

се казни за прекршок здравствената работна орга-
низација: 

1. која спротивно на одредбите на член 16 од 
овој закон, неосновано ќе им ускрати здравствена 
заштита на граѓаните кои за таа цел ќе се обрнат 
до неа; 

2. која, спротивно на одредбите на член 37 од 
овој закон, нема односно не ја води уредно про-
пишаната евиденција за својата работа, или ќе 
пропушти во определените рокови да им ги доста-
ви извештаите и податоците на надлежните органи; 

3. која, спротивно на одредбите на член 46 од 
овој закон, ќе почне со работа во новооснована ра-
ботна односно организациона единица, пред струч-
ната комисија да утврди дека за почнувањето со 
работа се исполнети сите пропишани услови. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна од 200 до 400 динари и одговор-
ното лице во здравствената работна организација. 

Член 118 
Со парична казна од 2.000 до 6.000 динари, ќе 

се казни за прекршок здравствената работна ор-
ганизација која: 

1. не спроведува одделни мерки за здравствена 
заштита, или не ги спроведува во роковите што се 
определени во овој закон или во други прописи; 

2. спротивно на одредбите на член 103 од овој 
закон не ќе ја спроведе во определениот рок пра-
восилната одлука за мерките за отстранување на 
недостатоците во стручната работа, што ќе ги опре-, 
дели органот на управата на општината, надлежен 
за работите на народно здравје, односно републич-
киот орган на управата надлежен за работите на 
народно здравје; 

. 3. спротивно на одредбите на член 100 од овој 
закон, не ќе им даде податоци и објаснувања на 
стручните лица што вршат преглед над стручната 
работа, или на друг начин ќе им го оневозможи 
вршењето на стручниот преглед; 

4. ќе го оневозможи стручното усовршување на 
здравствените работници, за кои такво усовршу-
вање е пропишано 
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За прекршок од став 1 на овој член, ќе се каз-
ни со парична казна од 100 до 400 динари и одго-
ворното лице во здравствената работна организа-
ција. 

Член 119 
Со парична казна од 200 до 400 динари ќе се 

казни за прекршок: 
1. здравствениот работник, кој спротивно на 

одредбите на член 72 од овој закон, ќе им ускрати 
на граѓаните укажување на итна медицинска 
помош; 

2. лекарот, кој спротивно на одредбите на член 
21 од овој закон, ќе преземе хирушка или слична 
интервенција без согласност на болнрто лице, од-
носно на родителот или старателот, ако е тоа ма-
лолетно односно лишено од деловна способност. 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
и здравствената работа организација со парична 
казна од 2.000 до 6.000 динари. 

Член 120 
Со парична казна од 5.000 до 8.000 динари ќе 

се казни за прекршок здравствениот работник кој, 
спротивно на одредбите на член 75 од овој закон, 
врши професионална дејност во вид на приватна 
практика. 

Член 121 
Со парична казна од 100 до ЗОО динари ќе се 

казни за прекршок лицето (односно здравствената 
работна организација) кое, спротивно на одредбите 
на член 109 од овој закон, без оправдани причини 
нема да го пријави смртниот случај или случајот 
на мртвороденост, иако било должно тоа да го 
стори. 

Со парична казна од 200 до 400 динари, или 
со затвор од 5 до 30 дена, доколку делото нема 
елементи на кривично дело,, ќе се казни: 

1. лицето кое го спречува или го отежнува 
извршувањето на прегледот на мртовецот; 

2. лицето кое ќе изврши закоп на мртовец без 
претходна дозвола за закоп; 

3. лицето определено за преглед на мртовец, 
доколку не постапи согласно со одредбите на член 
НО од овој закон. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 122 
Постојните здравствени работни организации се 

должни својата организација и работа да ја усо-
гласат со одредбите на овој закон до 30 јуни 1971 
година. 

Член 123 
Здравствените работници што не се опфатени 

во член 69 од овој закон, а на кои според порано 
важечките прописи им е признаена соодветна 
стручна подготовка односно кои со стручно обра-
зование се здобиле во соодветните медицински учи-
лишта (детски негователки, забари, виши забари, 
помлади здравствени техничари, болничари и др.), 
можат и натаму да ги вршат работите на здрав-
ствената заштита, за чие вршење се бара стручна 
подготовка што ја имаат според прописите што ва-
желе до денот на влегувањето во сила на овој 
закон. 

Член 124 
До донесувањето на планот и програмата за 

приправничкиот стаж, програмата за полагање на 
стручниот испит и планот и програмата за специ-
јализација на лекарите стоматолозите и дипломи-
раните фармацеути, а најдоцна до 30 јуни 1971 го-
дина, приправничкиот и специјалистичкиот стаж' 
ќе се вршат и стручниот и специјалистичкиот ис-
пит ќе се полагаат според прописите што важеле 
пред денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 125 
Здравствените работници на кои им е одобрена 

специјализација и неа ја започнале според пропи-
сите што биле во важност на денот на влегувањето 

во сила на овој закон, специјалистичкиот стаж ќе 
го поминат и специјалистичкиот испит ќе го пола-
гаат согласно со тие прописи. 

Член 126 
Лекарите од општа практика, стоматолозите и 

дипломираните фармацеути кои до денот на вле-
гувањето во сила на овој закон се здобиле со пра-
во на самостојно вршење на работи на здравстве-
на заштита според прописите што важеле на тој 
ден, можат и натаму самостојно да вршат работи на 
здравствена заштита како лекари од општа прак-
тика, стоматолози и дипломирани фармацеути, без 
да го полагаат стручниот испит. 

Член 127 
Здравствените работници, кои според одред-

бите на Правилникот за посебните стручни испити 
и курсевите за доквалификација на здравствените 
службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 28/60 и 
33/62) стекнале право и добиле решение за полага-
ње на посебниот стручен испит до денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, можат тој испит да 
го полагаат во рок од шест месеци од денот на вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Член 128 
На професори и доценти на Медицинскиот фа-

култет, за чиј предмет според порано важечките 
прописи не била определена гранка на специјали-
зација, а со пропис согласно со овој закон се пред-
видува таква гранка на специјализација, им се 
признава специјалност од гранката во која спаѓа 
предметот што го предаваат. 

Член 129 
Здравствените работни организации, согласно со 

одредбите од член 79 на овој закон се должни, во 
рок од 6 месеци од влегувањето во сила на овој 
закон, со општ акт да го утврдат начинот на уче-
ството на приправникот во распределбата на сред-
ствата за лични доходи. 

Член 130 
Како здравствени работни организации од општ 

интерес за Републиката, со задачите определени 
со актот за основање и со овој закон, продолжу-
ваат со работа следните медицински установи: 

1. Републичкиот завод за здравствена заштита 
—- Скопје; 

2. Заводот за медицинска рехабилитација на 
СРМ — Скопје; 

3. Институтот за туберкулоза на СРМ —- Скопје; 
4. Заводот за трансфузија на крв на СРМ — 

Скопје; 
5. Болницата за нервни и душевни болести — 

Бардовци; 
6. Болницата за душевни болести — Демир 

Хисар; 
7. Специјалната болница за белодробна тубер-

кулоза— Јасеново; 
8. Специјалната болница за костно-зглобна ту-

беркулоза — Охрид. 
Член 131 

Републичкиот секретар за народно здравје и 
социјална политика, дополнителните прописи, врз 
основа на овластувањата содржани во членовите: 
77, 78, 80 став 4, 83, 84, 87 и 116 треба да ги донесе 
во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 132 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат: 
Законот за здравствена заштита и организаци-

ја на здравствената служба („Службен весник на 
НРМ" бр. 17/61 и „Службен весник на СРМ" бр. 
11/64 и 16/65), како и другите одредби на други 
прописи што се во спротивност со одредбите на ТОЈ 
закон. 

Член 133 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 
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132, 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А 3 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за републичките органи на упра-
вата, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 10 јули 1970 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 
9 јули 1970 година. 

Број 3192 
13 јули 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

НОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 
НА УПРАВАТА 

Член 1 
Во Законот за републичките органи на у п р а -

вата („Службен весник на СРМ" бр. 17/65, 16/67, 16/60 
и 5/70), во член 2а по алинејата 2 се додава нова 
алинеја која гласи: 

„Комитет за физичка култура". 

Член 2 
Во член 7 став 2 зборовите: „и Републичкиот 

завод за физичка култура" се бришат/ 

Член 3 
По член 146 се додава нов член 14в кој гласи: 

„Член 14в 
Комитетот за физичка култура ги врши рабо-

тите што се однесуваат на физичката култура; ги 
следи и проучува прашањата и проблемите од об-
ласта на физичката култура и нејзиниот развој; ги 
извршува законите и другите акти што се однесу-
ваат на физичката култура и ја спроведува поли-
тиката во областа на физичката култура; дава пред-
лози и мислења од значење за развојот на физич-
ката култура. 

Во работите на физичкото и здравственото вос-
питување во училиштата и другите воспитно-обра-
зсвни установи, Комитетот обезбедува соработка и 
заедничко решавање помеѓу заинтересираните ре-
публички органи." 

Член 4 
Во член 18 алинеја 4 и 7 како и членовите 2,1 и 

25 се бришат. 
Член 5 

По член 39ѕ се додаваат членовите 39и и 39ј 
кои гласат: 

„Член 39и 
Средствата, опремата и потрошниот материјал 

на Заводот за физичка култура и на Републичката 
комисија за физичка култура се пренесуваат на 
Комитетот за физичка култура. 

Работниците на Републичкиот завод за физичка 
култура и на Републичката комисија за физичка 
култура ги презема Извршниот совет. 

Член 39ј 
Се овластува Извршниот совет да го определи 

денот кога престануваат да работат Заводот за фи-
зичка култура и Републичката комисија за физич-
ка култура како и денот кога започнува да работи 
според член 6а од овој Закон. 

Член 6 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на 
Законот за републичките органи на управата. 

Член 7 

Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија." 

133. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за придонесите и даноците на 
граѓаните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 10 јули 1970 година, и на 
седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 јули 
1970 година. 

Број 3191 
13 јули 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

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

НОТ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ И ДАНОЦИТЕ 
НА ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за придонесите и даноците на гра-

ѓаните („Службен весник на СРМ", број 2/69, број 
14/69 и број 44/69), по член 5-а се додава нов член 
5-6 кој гласи: 

„Член 5-6 
Се ослободуваат од плаќање на придонес од ли-

чен доход од работен однос работниците запослени 
во железничкиот сообраќај. 

Ослободувањето од претходниот став не се од-
несува на плаќањето на придонесот од личен до-
ход од работен однос на работниците запослени во 
погоните за автотранспорт и инвестиции. 

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

Член 2 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1970 година. 
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134. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИ-
НОТ НА КОЈ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
КЕ ИМ СЕ ДАВА НАДОМЕСТОК ЗА ИЗВРШЕ-

НИТЕ УСЛУГИ НА СТРАНЦИ 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за условите и начинот на кој на здравстве-
ните установи ќе им се дава надоместок за изврше-
ните услуги на странци, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го однесе на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 9 јули 1970 година, и на седни-
цата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 
8 јули 1970 година. 

Број 3193 
13 јули 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ 
И НАЧИНОТ НА КОЈ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УС-
ТАНОВИ ЌЕ ИМ СЕ ДАВА НАДОМЕСТОК ЗА 

ИЗВРШЕНИТЕ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ 
НА СТРАНЦИ 

Член 1 
Во Законот за условите и начинот на кој на 

здравствените установи ќе им се дава надоместок 
за извршените здравствени услуги на странци 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/68), член 1 се ме-
нува и гласи: 

„Со овој закон се утврдуваат условите и начи-
нот на плаќањето на трошоците за здравствените 
услуги што здравствените установи ги извршиле на 
странците определени со член 1 и 9а од Законот за 
здравствената заштита на странците во Југославија 
(Закон — „Службен лист на СФРЈ" бр. 23/67 и 20/69), 
обемот и постапката за надоместок на трошоците на 
комуналните заедници за здравствено осигурување 
на работниците, како и изворите на средствата за 
надоместок и начинот на кој тие се обезбедуваат". 

Член 2 
По член 6 се додаваат пет нови членови кои 

гласат: 
„Член 6а 

Височината на надоместокот за здравствените 
услуги дадени на странци според член 9а став 1 од 
Законот изнесува најмногу до износот на височина-
та на надоместокот што се плаќа за ист вид здрав-
ствени услуги, утврдена со договорот за давање на 
здравствени услуги на осигурениците од подрачјето 
на комуналниот завод за социјално осигурување со 
кој здравствената установа го склучила тој договор. 

Надоместокот од претходниот став здравствените 
установи можат да го остварат ако во рок од 60 де-
на од денот на дадените здравствени услуги под-
несат барање до комуналниот завод за социјално 
осигурување на чие подрачје се дадени тие услуги. 

Член бб 
Средствата за надоместок од член 6а став 1 на 

ОБОЈ Закон се обезбедуваат од следните извори: 
1. 70 отсто од средствата на Републиката; 
2. 30 отсто од средствата на Фондот за здрав-

ствено осигурување на Комуналната заедница на 
социјалното осигурување на работниците. 

Член 6в 
Комуналната заедница на социјално-осигурува-

ње на работниците во рок од 60 дена може да под-

несе барање до Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика за надоместок 
на средствата исплатени на здравствените установи 
според член 6а од овој Закон 

Член бг 
Здравствените установи водат посебна евиден-

ција со податоци за странците на кои им се дадени 
здравствени услуги, за видот на тие услуги и за ви-
сочината на надоместокот за дадените услуги. 

Комуналните заедници на социјално осигурува-
ње на работниците водат евиденција за странците 
за кои го надоместиле барањето .на здравствените 
установи, со податоците од претходниот став. 

Здравствените установи односно комуналните 
заедници на социјално осигурување на работниците 
со барањето за надоместок ги доставуваат подато-
ците од став 1 на овој член." 

Член 3 

Член 7 се менува и гласи: 
„Здравствената установа односно комуналната 

заедница на социјално осигурување на работниците 
го губи правото на надоместок ако не поднесе ба-
рање во рок определен во член 4, 6, 6а став 2 и 
член 6в." 

Член 4 

Во член 8, на крајот точката се заменува со за-
пирка и се додаваат зборовите: „како и начинот на 
исплатата на надоместокот на комуналните заедни-
ци на социјално осигурување на работниците спо-
ред член 6в од овој Закон." 

Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

135. 
Определена за изградба на самоуправниот пат 

на социјализмот, младата генерација е значаен фак-
тор во севкупниот развиток .на СР Македонија. 
Остварувањето на оваа улога е непосредно поврза-
на со натамошниот развиток на самоуправните со-
цијалистички хумани општествени односи, јакнење-
то на материјалната база и подобрувањето на нејзи-
ната општетвено-економска положба. 

Во досегашниот период во СР Македонија се 
создавани поволни услови за сестран развиток на 
младите луѓе и за нивно успешно вклучување во 
општествениот, економскиот, политичкиот и култур-
ниот живот во Републиката. Се вложувани постоја-
ни напори за подобрување на општествено-економ-
ската положба во областа на образованието и воспи-
тувањето, материјалното обезбедување на ученици-
те и студентите, стручното образование и квалифи-
кации на младите работници, вклучувањето на про-
изводството и самоуправувањето, како и за подобру-
вање на општествениот стандард во областа на кул-
турата, спортот, туризмот и општествените дејности. 

Покрај постигнатите резултати, се присутни и 
отворени проблеми во општествено-економската по-
ложба на младата генерација кои се резултат на 
нараснатите потреби што ги наметнува современиот 
општествено-економски развиток, специфичноста на 
младите луѓе и недоволното ангажирање на опште-
ствената заедница по одделни прашања од оваа 
област. 

Поаѓајќи од значајната улога што младата ге-
нерација ја има во развитокот на нашето самоуп-
равно социјалистичко општество и поддржувајќи ги 
напорите на Сојузот на младината и Сојузот на 
студентите на Македонија за систематско следење 
и решавање потребите на младите луѓе, Собранието 
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иа СР Македонија, на седницата на Републичкиот 
собор, одржана на 9 јули 1970 година, и на седни-
цата на Просветно-културниот собор, одржана на 
9 јули 1Ѕ70 година, врз основа на член 123 став 2 и 
член 36 од Уставот на СРМ, донесува 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКО-
НОМСКАТА ПОЛОЖБА НА МЛАДАТА ГЕНЕРА-

ЦИЈА ВО СР МАКЕДОНИЈА 

т 
Подобрувањето на општествено-економската по-

ложба на младата генерација е непосредно поврза-
на со остварувањето на стопанската и општестве-
ната реформа, со создавање динамично и високо 
продуктивно стопанство со висока стапка на акуму-
лативност. Тоа наложува се поголемо учество и ан-
гажирање на младата генерација во стопанството и 
општествените дејности, нејзино широко вклучува-
ње во самоуправувањето и слична активна улога 
во натамошниот развиток на самоуправните соција-
листички односи. 

Пројавените слабости и недоследности во оства-
рувањето на општествената и стопанската реформа 
во голема мера придонесоа за заострување на проб-
лемот на безработноста и недоволната отвореност 
на работните организации за стручни кадри, за по-
јави на непочитување на самоуправните права на 
работните луѓе и примери на недоследна примена 
на принципот на распределба според вложениот 
труд и неоправдано високи разлики во личните до-
ходи, кои не се резултат на вложениот труд, за не-
доволно развиен општествен стандард на работните 
луѓе и др., што влијаеше и врз општествено-економ-
ската положба на младите. 

Натамошниот спштествено-економски развиток 
на СР Македонија, а со тоа и подобрувањето на оп-
штествено-економската положба на младите, во пе-
риодот од 1971—1975 година треба да го овозможи 
следното: 

1. Врз основа на натамошен динамичен и ста-
билен пораст на производството и соодветно про-
ширување на материјалната основа на стопанството 
ќе дојде до зголемување на запосленоета, при што 
посебно внимание да му се посветува на заболу-
вањето на сега безработните стручни кадри и мак-
симално опфаќање на редовниот прилив на овие 
кадри во наредниот период. Заложувањето на при-
правниците и натаму треба да биде трајна форма 
за забрзано вклучување на школувани кадри и по-
добрување на квалификационата структура на за-
шилените. Политиката за зголемување на запосле-
носта ќе се обезбеди и со навремено користење на 
средства од заемот. 

Средствата од заемот да бидат користени за от-
ворање на трајни работни места, во рамките на 
економската политика за натамошниот развиток, мо-
дернизацијата и осовременувањето на стопанството 
во нашата Република. Ефикасноста во остварува-
њето целите на заемот зависи од навременото до-
несување на програмите за користење на сред-
ствата од заемот и нивната реализација во општи-
ните. 

2. Натамошно модернизирање, осовременува-
ње и преструктуирање на производството преку 
развивање на постојните научни институции и цен-
три, со кои ќе се овозможи порационално корис-
тење на научниот потенцијал во Републиката. 

3. Работните организации да ги прилагодат 
правилниците за систематизација на работните ме-
ста кон потребите на модерното стопанство, со тоа 
што посебно се потенцрфа потребата на раковод-
ните и стручни работни места да бидат избрани 
стручно квалификувани и способни кадри; целосно 
и перманентно остварување на Законот за прима-
ње на приправници во работните организации и 
отстранување на пројавените слабости во однос на 
статусот на примените приправници; обезбедување 
полна објективност на институцијата конкурс; до-

следно реализирање на прописите за пензионира-
ње и хонорарната работа, при што -докрај да се 
ограничи можноста на неосновано * користење на 
работници на места со неполно работно време. 

4. Натамошно развивање на системот на соци-
јалистичката распределба, и изнаоѓање на објек-
тивни мерила и критериуми за дослена примена 
на принципот на наградување според резултатите 
од вложениот труд. Доследното реализирање на 
овој принцип ќе овозможи надминување на при-
сутните појави на несоодветно наградување на тру-
дот и ќе стимулира творечки однос во работата. 

5. Натамошно осовременување, поопштествува-
ње и зголемување на земјоделското производство, 
како и другите економски дејности на село и раз-
вивање на туризмот. Изградување на целосна и 
долгорочна политика за развивање на земјодел-
ското производство на село, со посебен осврт и на 
дејноста на земјоделските задруги, со што ќе се 
забрза процесот на урбанизација на селото и ќе се 
создадат услови за реално поврзување на живот-
ната перспектива на младите луѓе со развитокот? 
на селото. 

II 

Во изминатиот период во областа на образова-
нието во Републиката се постигнати значајни ре-
зултати. Зголемен е бројот на учениците и студен-
тите, подобрена е кадровската структура и мате-
ријалната положба на образованието и воспитува-
њето, проширена е училишната мрежа, што овоз-
можува стопанството и општествените дејности по-
стојано да се здобиваат со стручни кадри. Тоа до-
веде до големи промени во образовната структура 
на населението и во општествено-економскиот, по-
литичкиот и културниот развиток на СРМ. За таа 
цел: 

1. Претстојниот Закон за средното образование, 
Законот за високото школство и Резолуцијата на 
Сојузната скупштина за развиток на образованието 
и воспитувањето врз основите на самоуправува-
њето треба да овозможат изградување на таков 
образовен систем, кој ќе обезбеди непосредно по-
врзување со потребите на стопанството и опште-
ствените дејности; осовременување и интензифика-
ција на наставните процеси и воспоставување на 
односи во кои ученикот, студентот и наставниот 
ќе имаат еднаква одговорност во> наставата и во 
самоуправното одлучување; поефикасно оствару-
вање на воспитната функција на училиштето; на-
тамошно развивање на материјалната основа и усо-
вршување на системот на финансирањето, преку 
кој ќе се надраснат се уште присутните елементи 
на буџетско финансирање на образованието. 

Развивањето на образовниот систем треба да 
обезбеди: ^ 

—• создавање услови за да се постигне опти-
мална опфатеност на децата од 7 до 14 години со 
задолжително основно образование и максимално 
да се зголеми ефикасноста на овој вид образова-
ние, пред се, намалувајќи го осипувањето на уче-
ниците; -

—• програмско и регионално усогласување и 
развивање на средното образование со потребите на 
нашата општествена заедница и создавање услови 
за опфаќање на што поголем број ученици во него; 

— претстојниот Закон за средното образование 
ќе даде претпоставки за да се отвори процес за суш-
тинско изедначување на училиштата на ученицит.6 
во стопанството со другите училишта за средно 
образование; 

—• политиката на образованието во наредниот 
период ќе биде насочена кон интензификација на 
образовниот процес и постигање поголема ефикас-
ност во сите степени на образованието; 

— побрзо и доследно реализирање на рефор-
мата на високото школство преку развивање на са-
моуправните односи; интензификацијата и модер-
низацијата на наставно-образовниот процес и ре-
шавањето на материјалните, просторните и кадров-
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ските проблеми на високото школство и на студен-
тите што ќе придонесе за нивното навремено за-
вршување на студиите; 

— организирањето на постдипломските студии 
треба да биде израз на општествените потреби во 
кои да се опфатат способните и талентираните 
млади луѓе, кои за време на студиите или рабо-
тата покажале посебни резултати. 

2. Материјалната обезбеденост ва младите луѓе 
битно ја определува нивната можност за стекнува-
ње на образованието. , 

Бројот на стипендиите нагло опаѓа, а системот 
на кредитирање се уште недоволно е изграден. Ви-
сината на стипендиите и кредитите ке ги следи 
просечните животни и други трошоци на школу-
вањето. Сето тоа условува постоење на актуелни 
проблеми во материјалното обезбедување на уче-
ниците и студентите. Нивното успешно решавање 
ќе придонесе и за подобрување на неповолната со-
цијална и регионална структура на студентите и 
учениците. 

За ефикасно решавање на материјалното обез-
бедување на учениците и студентите се бара и: 

— доизградување на стабилен и консолидиран 
систем на кредитирање и стипендирање на студен-
тите и учениците што треба да им обезбеди поши-
роки можности на младите луѓе за здобивање обра-
зование сообразенo со материјалните можности на 
заедницата и животните трошоци на студентите и 
учениците. Овој систем непосредно треба да биде 
поврзан со постигнатиот успех во образованието и 
да ги стимулира корисниците за постигнување на 
поголеми резултати; 

— работните организации постојано да го зго-
лемуваат бројот на кредитите и стипендиите како 
составен дел на инвестициите за проширената ре-
продукција; ' ' 

— донесување на закон за талентираните мла-
ди луѓе кој треба да обезбеди услови за открива-
ње, стимулирање и развивање на нивните индиви-
дуални способности; 

— општествено-политичките заедници, заедни-
ците на образованието и работните организации да 
вложат напори за проширување на мрежата и ка-
пацитетите на ученичките и студентските домови. 
Потребите од ученички домови треба да се ценат 
од аспектот на преструктуирањето на средното 
школство и новата поставеност на училишната мре-
жа, со цел изградбата на ученичките домови да 
стане составен и неопходен дел на инвестициите 
во средните училишта. Притоа треба да се обезбеди 
материјално ангажирање и на Републиката; 

— преку подобрување на условите за работа, 
образовната структура на воспитувачки кадар и 
развитокот на самоуправните односи во ученички-
те домови, треба да се создаваат услови за успеш-
но остварување на нивната воспитно-образовна. 
улога; 

—. реформирањето и работата на ученичките 
домови да бидат регулирани со закон; 

— сузбивање на одделни појави на наплатува-
ње школарина во редовниот рок и системот на шко-
лување, што не е во согласност со принципот за 
достапност на образованието на сите млади луѓе, 
во зависност од нивните способности, залагање и 
резултати; 

— Републичкиот секретаријат за образование, 
наука и култура преку училиштата, заедно со за-
едниците на образованието и општествено-поли-
тичките органи и организации, да покренат акции 
за образување на фондови за учебници во секое 
училиште, кое бесплатно ќе им се доделуваат на 
користење на учениците во основното образование; 

— посебно да се разгледа прашањето за про-
дажната цена на учебниците и учебните помагала 
за учениците и студентите со цел да бидат недо-
стапни на нивните материјални можности преку 
зголемено субвенционирање на производните тро-
шоци. 

Ш 

1. Во изминатите години се вложени големи ма-
теријални средства и се постигнати значајни ре-
зултати во здравствената заштита на младите луѓе 
во СР Македонија. Треба да се обезбеди доследно 
спроведување на мерките и обемот на здравстве-
ната заштита на младите луѓе што го предвидува 
Општиот закон за здравствено осигурување и за-
должителни видови на здравствена заштита на на-
селението што ќе ги опфати републичкиот Закон 
за здравствено осигурување и задолжителните ви-
дови на здравствената заштита на населението. 

2. Социјалната заштита на младите луѓе треба да 
обезбеди превентивно дејствување за спречување 
на настанување на социјалните појави и проблеми 
што можат да се јават кај нив и за нивно отстра-
нување. Таа најуспешно ќе се остварува само со 
синхронизирана акција на органите на социјалната 
заштита, училиштата, работните организации, мес-
ните заедници и другите општествени фактори. До-
сегашните резултати во социјалната заштита не се 
во сообразност со потребите во оваа област и ма-
теријалните можности на Републиката. 

Во наредниот период за подобрување на соци-
јалната заштита на младите луѓе ќе придонесе и 
доследног остварување на поетавките на Резолу-
цијата за социјална заштита што ја донесе Сојуз-
ната скупштина. 

3. Во борбата против воспитната запуштеност 
на децата и младината и сузбивањето на малолет-
ничката деликвенција, покрај постигнатите резул-
тати, постојат и сериозни проблеми. Тие налагаат 
итно преземање на поконкретни мерки за целосно 
реализирање на Препораката за отстранување на 
причините за воспитната запуштеност на децата 
и младината и сузбивањето на малолетничкиот 
криминал. 

IV 

Имајќи ја предвид значајната улога на опште-
ствените активности на младината за сестрано со-
цијалистичко воспитување Собранието на СРМ во 
наредниот период: 

1. И понатаму ќе води долгорочна и целосна 
политика за подобрување на општествениот стан-
дард на младата генерација во .зависност од сто-
панскиот и општествениот развиток на СРМ. Ма-
теријалните вложувања на заедницата треба да 
придонесат за создавање неопходни услови со кои 
младите луѓе, без разлика на материјалните мож-
ности на своите семејства, ќе ги активираат и 
афирмираат своите индивидуални способности и 
афинитети; 

2. со цел за планско реализирање, на полити-
ката за подобрување на општествениот стандард на 
младите ќе и се даде соодветно место во среднороч-
нист план за општествено-економскиот развиток 
на СРМ во периодот 1971—1975 година; 

3. се задолжуваат Извршниот совет и републич-
ките органи на управата и други републички ор-
гани да ја преиспитаат состојбата во остварување-
то на политиката за унапредување на организира-
ниот одмор на децата и младината, повластеното 
патување на младината и децата, физичката и тех-
ничката култура и да предложат мерки за нивно 
поцелосно решавање. 

Извршниот совет да ја испита можноста повла-
стеното патување да изнесува до 55% и за таа цел 
да предложи измени во Законот за повластиците 
на младината и децата во патничкиот сообраќај; 

4. зголемувањето на материјалната основа, а со 
тоа и проширувањето на објектите за општествен 
стандард на младите во наредниот период, се смета 
дека ќе се овозможи преку понагласено насочување 
на средствата од постојните општествени фондови 
во комуните и работните организации во овие об-
ласти, како и преку изградувањето на разни обли-
ци на здружување на средствата или формирање 
на посебни фондови на солидарност меѓу повеќе 
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работни организации, комуни и во рамките на Ре-
публиката. Според можностите, Републиката ќе ги 
стимулира и со сопствена партиципација особено 
оние иницијативи кои се од посебен интерес за Ре-
публиката. 

5. Подобрувањето на општествениот стандард 
на работните луѓе, а посебно на младите, треба да 

се обезбеди преку натамошно проширување на мре-
жата на објектите за исхрана, општествените про-
стории, посебно изградбата на хотели за самци. 
Здружувањето на средствата од работните органи-
зации и нивното заедничко инвестирање во изград-
бата на вакви објекти ќе овозможи многу поголема 
рационалност и ефикасност во решавањето на овие 
проблеми, а со тоа и во задоволувањето на потре-
бите на работните луѓе. 

6. Извршниот совет, собранијата на општините, 
самоуправните органи на работните организации и 
на фондовите за финансирање на одделни опште-
ствени области да водат посебна грижа за финан-
сирање на активностите и за создавање на поволни 
услови за работа на општествените организации, 
здруженијата и движењата на младите и децата, 
и подобрување на издавачката дејност за младите 
луѓе. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 3168 
10 јули 1970 година 

Скопје 
Претседател 

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

136. 
Врз основа на член 8 од Законот за надоместо-

ците на личните доходи и трошоците на пратени-
ците и функционерите што ги избира и именува 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија („Службен весник на СРМ" бр. 17/70), Со-
бранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на седницата на Републичкиот собор, одржа-
на на 9 јули 1970 година, и на седницата на Собо-
рот на општините, одржана на 9 јули 1970 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ШТО ИМААТ ПРАВО НА 

НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД 

I. Право на надоместок на личниот доход имаат 
претседателите на постојаните комисии на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија 
(Собрание) и на постојаните одбори и комисии на 
Републичкиот собор на Собранието, и тоа: 

1) претседателите на следните постојани коми-
сии на Собранието: 

—• Комисијата за прашања на изборите и име-
нувањата; 

—• Комисијата за општествен надзор; 
—- Комисијата за претставки и поплаки; 
—• Законодавно-правната комисија; 
—• Административната комисија; 
— Комисијата за прашања на односите со 

странство. 
2) претседателите на следните постојани одбори 

и комисии на Републичкиот собор на Собранието: 
— Одборот за општеетвено-економски односи; 
— Одборот за општествено-политички систем и 

народна одбрана; 
—• Одборот за општествен план и финансии; 
— Одборот за буџет и фондови; 

Одборот за индустрија, градежништво и 
сообраќај; 

— Одборот за земјоделство и шумарство; 
—• Одборот за стоков промет, угостителство и 

туризам; 

— Одборот за просвета, наука и култура; 
—• Одборот за социјално-здравствени прашања; 
— Одборот за труд и трудови односи; 
— Одборот за урбанизам, станбени и комунал-

ни прашања; 
— Мандатно-имунитетната комисија. 
II. Право на надоместок на личниот доход, по-

крај функционерите определени со член 8 од За-
конот за надоместоците на личните доходи и тро-
шоците на пратениците и функционерите што ги 
избира и именува Собранието на СРМ и со точка 1 
од оваа одлука, имаат и секретарите на комисиите 
на Собранието и на републичките комисии, што на 
таа функција ги избира или именува Собранието. 

Ш. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јули 1970 година. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 3169 Претседател 
13 јули 1970 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, е. р. 

137. 
Врз основа на член 7, став 3, член 10, став 2, 

член 11, член 12, став 2 и член 13, став 3 од Зако-
нот за надоместоците на личните доходи и трошо-
ците на пратениците и функционерите што ги из-
бира и именува Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија („Службен весник на СРМ" 
бр. 17/70), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на седницата на Републичкиот собор, 
одржана на 10 јули 1970 година, и на седницата 
на Соборот на општините, одржана на 9 јули 1970 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕ-
СТОЦИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ТРОШОЦИ-
ТЕ НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ 
ШТО ГИ ИЗБИРА И ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. На пратеникот од член 2, став 2 од Законот 
за надоместоците на личните доходи и трошоците 
на пратениците и на функционерите што ги изби-
ра и именува Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија (Законот), чиј надоместок на лич-
ниот доход, утврден според член 7, став 1 и 2 од 
Законот, изнесува помалку од износот пропишан 
со оваа одлука, му припаѓа надоместок на личниот 
доход во месечен износ од 1.800 динари. 

II. На функционерот од член 8 од Законот, 
чиј надоместок на личниот доход утврден според 
член 7, став 1 и 2, во врска со член 10, став 1 од 
Законот изнесува помалку од износот пропишан 
со оваа одлука, му припаѓа надоместок на личниот 
доход во месечен износ, и тоа: 

1) на функционерите што ги избира Собрани-
ето на Социјалистичка Република Македонија (Со-
брание) од редот на пратениците: 

— претседателот на Собранието и 
претседателот на Извршниот 
совет — — — — — — — 4.700 дин. 

—• потпретседателите на Собра-
нието, потпретседателите на Из-
вршниот совет и претседателите 
на Соборите на Собранието — 3.820 дин. 

— членовите на Извршниот совет, 
потпретседателот на Републич-
киот собор и претседателите на 
постојните комисии на Собра-
нието и на постојаните одбо-
ри и комисии на Републичкиот 
собор — — — — — — — 3.187 дин. 

2) на другите функционери што ги избира Со-
бранието: 

— претседателот на Уставниот суд 
на Македонија — — — — — 3.820 дин 

— судиите на Уставниот суд на 
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Македонија и претседателот на 
Врховниот суд на Македонија •—• 3.187 дин. 

— претседателот на Вишиот сто-
пански суд во Скопје — — — 2.870 дин. 

— судиите на Врховниот суд на 
Македонија и судиите на Ви-

— шиот стопански во Скопје — 2.610 дин. 
3. на функционерите што ги именува Собра-

нието: 
— командантот и началникот на 

Главниот штаб за народна од- -
брана на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, секретарот 
на Собранието, секретарот на 
Извршниот совет, републички-
те секретари, директорите на 
републичките заводи, претседа-
телите на комитетите, претседа-
телите на републичките коми-
сии и републичкиот јавен об-
винител — —• — — — — 3.187 дин. 

— републичкиот јавен правобра- • 
нител — — — — — . — — 2.870 дин. 

— замениците на републичките се-
кретари, секретарите на собо-
рите и секретарите на коми-
сиите на Собранието и на ре-
публичките комисии што на 
таа функција ги избира или 
именува Собранието1 — — — 2.610 дин. 

III. Функционерите од член 11 од Законот 
имаат право на постојан месечен надоместок за 
вршење на функцијата во височина на разликата 
меѓу личниот доход што го остваруваат на работно-
то место и надоместокот на личниот доход за. соод-
ветната функција, утврден со точка 2 од оваа 
одлука. 

IV. Надоместоците на личните доходи на пра-
тениците и функционерите (надоместоци) се усо-
гласуваат со движењето на животните трошоци и 
на просечниот личен доход во Социјалистичка Ре-
публика Македонија во претходната година. 

Усогласувањето на надоместоците се врши на 
тој начин што се зголемуваат во ист процент со 
порастот на животните трошоци, а за секој про-
цент на разликата меѓу порастот на животните 
трошоци и порастот на просечниот личен доход во 
Социјалистичка Република Македонија се зголему-
ваат според следната скала: 

до 2.000 дин = 0,65% 
од 2.001 до 2.500 дин. = 0,62% 
од 2.501 до 3.000 „ - 0,59% 
од 3.001 до 3.500 „ = 0,56% 
од 3.501 до 4.000 . „ 0,53% 
од 4.001 до 4.500 „ - 0,50% 
од 4.501 до 5.000 „ - 0,47% 

преку 5.000 динари = 0,44% 

Усогласувањето на надоместоците го врши Ад-
министративната комисија на Собранието еднаш го-
дишно, врз основа на службените податоци од Ре-
публичкиот завод за статистика. 

V. Надоместокот на трошоците на пратеникот 
во врска со вршењето на пратеничката функција 
во изборната единица во која е избран (пратенич-
ки паушал) изнесува 400 динари месечно. 

VI. Се овластува Административната комисија 
на Собранието да донесува поединечни решенија 
за височината на надоместоците. 

VII. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник нд 
Социјалистичка Република Македонија", а ќе се 
применува од 1 јули 1970 година, освен точка V, 
која ќе се применува од 1 јануари 1971 година. 

138. 
Врз основа на член 3 став 4 од Законот за ре-

публичките судски такси („Службен весник на 
СРМ" бр. 36/69), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 9 јули 1970 година, и на 
седницата на Соборот на општините, одржана на 9 
јули 1970 година, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА ДЕЛОТ ОД ПРИХОДИТЕ ОД РЕПУБЛИЧКИ -

ТЕ СУДСКИ ТАКСИ ДО 1975 ГОДИНА 

I! Делот од приходите од републичките судски 
такси, согласно член 3 став 3 од Законот за ре-
публичките судски такси, ќе се користи како до-
полнителни средства во следните износи за изград-
ба на судски згради во местата: 

1. Радовиш, за изградба на судска зграда за 
Општинскиот суд и Општинското јавно обвинител-
ство — 300.000 дин; 

2. Скопје, за изградба на судска зграда за Оп-
штинскиот суд Скопје I и Општинското јавно об-
винителство — 2.500.000 динари; 

3. Гостивар, за изградба на судска зграда за 
Општинскиот суд и Општинското јавно обвинител-
ство — 900.000 дин; 

4. Струмица, за изградба на судска зграда за 
Општинскиот суд и Општинското јавно обвини-
телство — 1.200.000 дин; 

5. Битола, за изградба на судска зграда за Оп-
штинскиот суд и Општинското јавно обвинителство 
— 1.800.000 дин; 

6. Струга, за изградба на судска зграда в а Оп-
штинскиот суд и Општинското јавно обвинителство 
— 700.000 дин; 

7. Крива Паланка, за изградба на судска зграда 
за Општинскиот суд и Општинското јавно обвини-
телство — 600.000 динари; и 

8. за изградба на нов воспитно-поправен дом 
— 4.000.000 динари. 

II. Средствата од точката I ќе ги користат оп-
штините на чие подрачје се гради судската зграда, 

За користењето на средствата Републичкиот 
секретар за правосудство склучува договор со оп-
штината. 

Во договорот се определува начинот на кори-
стењето на средствата определени со оваа про-
грама. 

III. Носител на изградбата — инвеститор на 
воспитно-поправниот дом е Републичкиот секрета-
ријат за правосудство. 

IV. Средствата распоредени со оваа програма 
му се пренесуваат на корисникот секои шест месе-
ци во односната година врз основа на изготвена-
та инвестиционо-техничка документација за об-
јектот. 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 3170 
13 јули 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с.р. 

Број 3171 
13 јули 1970 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Никола Минчев, с.р. 
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139. 
Врз основа на член 157, став 3 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 9 јули 1970 година, на седницата 
на Соборот на општините, одржана на 9 јули 1970 
година, на седницата на Стопанскиот собор, одр-
жана на 10 јули 1970 година, на седницата на Про-
светно-културниот собор, одржана на 9 јули 1970 
година и на седницата на Социјално-здравствениот 
собор, одржана на 8 јули 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ ВО РЕПУБЛИЧКАТА 
ДЕЛЕГАЦИЈА ЗА П КОНГРЕС НА САМОУПРА-

ВУВАЧИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА 

I. За членови во Републичката делегација за 
II конгрес на самоуправувачите на Југославија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија ги избира: 

1. Никола Минчев, претседател на Собранието 
на СРМ; 

2. д-р Ксенте Богоев, претседател на Изврш-
ниот совет на Собранието на СРМ; 
3. Страшо Христов, претседател на Стопанскиот 

собор на Собранието на СРМ. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 3172 Претседател 
14 јули 1970 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с.р. 

140. 
Врз основа на член 143 и 144 од Деловникот 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на седницата на Републичкиот со-
бор, одржана на 9 јули 1970 година, и на седница-
та на Социјално-здравствениот собор, одржана на 
8 јули 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР И СОЦИЈАЛНО-
ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА КЛИНИЧКИ-
ОТ ЦЕНТАР, ЗАВОДИТЕ И ИНСТИТУТИТЕ НА 

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. Се образува Заедничка комисија на Репуб-
личкиот собор и на Социјално-здравствениот собор 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија за да изготви закон за Клиничкиот цен-
тар, заводите и институтите на Медицинскиот фа-
култет во Скопје и да го поднесе на соборите. 

2. Заедничката комисија се состои од претседа-
тел и 18 членови. Претседателот и 9 членови се 
избираат од редот на пратениците на Републичкиот 
и Социјално-здравствениот собор на Собранието на 
СР Македонија и тоа по 5 пратеници на секој со-
бор, а другите 9 членови на Заедничката комисија 
се избираат од редот на научните, стручните, оп-
штествено-политичките и други јавни работници. 

3. Во извршувањето на своите задачи, Заед-
ничката комисија ангажира одделни стручни ра-
ботници од Републичкиот секретаријат за народно 
здравје и социјална политика и други заинтереси-
рани органи и организации. 

4. Задачите од точка 1 од оваа одлука, Заед-
ничката комисија да ги изврши најдоцна до кра-
јот на декември 1970 година, а ќе се објави во 
„Сл. весник на СРМ". 

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното до-
несување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 3187 Претседател 
10 јули 1970 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с.р. 

141. 
Врз основа на точка 2 од Одлуката за образу-

вање на Заедничката комисија на Републичкиот и 
Социјално-здравствениот собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, за изготву-
вање на закон за Клиничкиот центар, заводите и 
институтите на Медицинскиот факултет во Скопје, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, по предлог на Комисијата за прашања на 
изборите и именувањата, на седницата на Репуб-
личкиот собор, одржана на 10 јули 1970 година, и 
на седницата на Социјално-здравствениот собор, 
одржана на 8 јули 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ1 НА 
ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ 
И С ОЦИ ЈА Л НО - ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА 
СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА 
ЗАКОН ЗА КЛИНИЧКИОТ ЦЕНТАР, ЗАВОДИТЕ 

И ИНСТИТУТИТЕ НА МЕДИЦИНСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

I. Се избира д-р Милан Гавриловски, пратеник 
на Социјално-здравствениот собор, за претседател 
на Заедничката комисија на Републичкиот и Со-
цијално-здравствениот собор на Собранието на СРМ 
за изготвување на закон за Клиничкиот центар, 
заводите и институтите на Медицинскиот факул-
тет во Скопје (Заедничка комисија). 

II. Се избираат за членови на Заедничката ко-
мисија: 

а) Од редот на пратениците на Републичкиот 
собор: 

1. Илија Адамоски, 
2. Беџет Беџети, 
3. д-р Будимир Калајџиски, 
4. Абди Фаик, 
5. Илија Сипковски. 

б) Од редот на пратениците на Социјално-
здравствениот собор: 

1. д-р Стојка Ќосева, 
2. д-р Милан Миланов, 
2 ц-р Василие Давидовски и 
4. д-р- Иван Дејанов. 

в) Од редот на научните, стручните, опште-
ствено-политичките и другите јавни работници: 

1. д-р Христо Дума, професор на Медицинскиот 
факултет во Скопје; 

2. д-р Саво Миронски, професор на Медицин-
скиот факултет во Скопје; 

3. д-р Ванчо Ковачев, професор на Медицин-
скиот факултет во Скопје; 

4. д-р Љубомир Шукарев, професор на Меди-
цинскиот факултет во Скопје; 

5. д-р Јонче Неделковски, професор на Меди-
цинскиот факултет во Скопје; 

6. д-р Димко Кепески, професор на Медицин-
скиот факултет во Скопје; 

7. д-р Миле Јовановски, асистент на Медицин-
скиот факултет во Скопје; 
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8. Бранко Татабитовски, функционер во Ре-
пуоличкиот одбор на синдикатот на работниците 
од општествените дејности; 

9. Томе Дракулевски, член на Извршниот од-
бор на Републичката конференција на ССРНМ. 

III. Оваа одлука влегува во сила со донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
СРЖ". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 3173 Претседател 
13 јули 1970 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с.р. 

142. 
Врз основа на член 17 од Законот за Репуб-

личкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопан-
ски развиток на недоволно развиените краишта 
(„Службен весник на СРМ", бр. 24/66), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на сед-
ницата на Републичкиот собор, одржана на 10 јули 
1970 година и на седницата на Стопанскиот собор, 
одржана на 10 јули 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА 
НА Р Е П У Б Л И Ч К И О Т ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ 
НА ПОБРЗИОТ СТОПАНСКИ РАЗВИТОК НА 

НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА 
ЗА 1969 ГОДИНА 

1.Се одобрува завршната сметка на Републич-
киот фонд за кредитирање на побрзиот стопански 
развиток на недоволно развиените краишта за 1969 
година, што ја донесе Управниот одбор на Репуб-
личкиот фонд за кредитирање на побрзиот стопан-
ски развиток на недоволно развиените краишта, 
и тоа: 

а) вкупни средства 25.809.664 дин. 
б) непосредни расходи 287 „ 
в) употреба на средствата 

(кредити) 25.701.100 „ 
г) непотрошени средства 

на 31. ХП. 1969 година 108.277 „ 
2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Број 3186 Претседател 
13 јули 1970 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с.р. 

143. 
Врз основа на член 54а став 1 од Основниот 

закон за установите („Службен лист на СФРЈ" бр. 
5/65, 50/68 и 55/69, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Републич-
киот собор, одржана на 18 јуни 1970 година, и на 
седницата на Социјално-здравствениот собор, одр-
жана на 8 јули 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБРВСКИТЕ 
НА ОСНОВАЧ СПРЕМА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИ И ДЕЦА НА 

ОПШТИНАТА НА ГРАД СКОПЈЕ 

I 
Правата и обврските на Социјалистичка Репуб-

лика Македонија како основач на Заводот за здрав-
ствена заштита на мајки и деца, основан со Ре-
шение за основање Завод за здравствена заштита 
на мајки и деца („Службен весник на НРМ" бр. 
28/57), спогодбено и се пренесуваат на Општината 
на град Скопје. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука, престануваат и другите обврски на Соција-
листичка Република Македонија спрема Заводот 
за здравствена заштита на мајки и деца. 

II 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

. Број 3174 Претседател 
9 јули 1970 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Никола Минчев, с.р. 

144. 
Просветно-културниот собор на Собранието на 

Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата одржана на 4 февруари 1970 година го про-
тресе материјалот „Кинематографијата во СР Ма-
кедонија" врз основа на претресот, а по предлог 
од Комисијата, што беше образувана од Соборот 
за да изготви предлог на заклучоци по оваа мате-
рија, Соборот на својата седница, одржана на 9 
јули 1970 година, согласно на член 158 од Делов-
никот на Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, донесе 

З А К Л У Ч О Ц И 
ЗА КИНЕМАТОГРАФИЈАТА 

ВО СР МАКЕДОНИЈА 
Материјалот „Кинематографијата во СР Маке-

донија" кој во претресот беше збогатен и со освет-
лувањето на некои одделни аспекти од сферите 
на филмското творештво, кинорепертоарот, место-
то и квалитетот на домашниот филм, односот на 
телевизијата и филмот, претставува солидна осно-
ва за оценката на досегашната и за утврдување на 
основните насоки и принципи на идната полити-
ка за филмот и кинематографијата во нашата Ре-
публика. 

Соборот смета дека идната политика во кине-
матографијата треба да се ориентира на следните 
небитни пункта: 

— во создавањето и усовршувањето на економ-
ски и други облици за стимулирање на квалитетно 
филмско творештво; 

— во заштитата на домашниот филм; 
— во модернизацијата на киномрежата; и 
— во обезбедување на посебниот општествен 

интерес во областа на филмот и кинематографи-
јата. 

Филмското производство во нашата Република 
во изминатите неколку години бележи значајни 
резултати во реализацијата на одреден број ква-
литетни играни и документарни филмови, кои се 
прикажани и добија признанија во земјата и во 
странство. Во општиот фонд на производните до-
машни филмови, неколку од нив беа неквалитетни 
во смисла на идејни и естетски позиции. Затоа по-
добрувањето на квалитетот на домашниот филм, 
во прв ред на стручно-професионалното ниво, тре-
ба да биде постојана преокупација и грижа не са-
мо на филмските производители, туку и на сите 
агенси на политиката во кинематографијата и на 
целата општествена заедница. 

Со Основниот закон за филмот, домашниот 
филм е заштитен на тој начин што прикажува-
чите на филмови се обврзани ' секоја година да 
прикажуваат одреден број домашни филмови и 
да дадат одреден број претстави на домашни фил-
мови. Меѓутоа, оваа одредба на Законот веќе подол-
го време не се извршува. Домашниот филм нерам-
ноправно се третира како од страна на дистрибуци-
јата, што се огледа во слабото откупување на до-
машниот филм така и од страна на киномрежата, 
што се гледа во слабото прикажување на домаш-
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ниот филм. За обезбедување на нормални услови 
за филмското производство и поповолен статус на 
домашниот филм се потребни одредени матери-
јално-кадровски и други општествени претпоставки. 

Финансирањето претставува важно прашање 
во контекстот на основните услови за филмското 
производство. Овој проблем станува се поактуелен, 
заради тенденцијата во последните неколку годи-
ни на намалување на процентот на учеството на 
Републичкиот фонд за унапредување на кинемато-
графијата во финансирањето на филмското тво-
рештво и филмското производство. Ова наложува 
изнаоѓање на нови извори на финансирање на 
филмското производство. За одделни филмови од 
посебен национален интерес би требало да се обез-
бедат вонредни средства од Републичкиот буџет, 
по пат на партиципација на заинтересираните асо-
цијации и врз принципите на заеднички интереси 
меѓу филмските производители и работните орга-
низации. На тој план треба да се ангажираат и 
банките преку одобрување на поповолни кредити 
и тоа со пониска каматна стапка. 

За подобрувањето на техничката база на филм-
ското производство треба да се користат покрена-
тите иницијативи за интеграција преку ^ п а р т и -
ципација и копродукценски ангажмани за снима-
ње на филмови. На овој план особено ќе придо-
несе ослободувањето од плаќање на царина за увоз 
на опрема и основен репроматеријал што не се 
произведува во нашата земја. 

Бројот и глобалната квалификациона структура 
на филмските кадри задоволува, но се чувствува 
потребата за некои профили на филмски кадри. 
Подобрувањето на структурата на филмските кадри, 
преку систематско школување и специјализација 
на кадрите, претставува значаен фактор во про-
дукцијата и воопшто за развитокот на домашниот 
филм. 

Репродуктивната кинематографија во нашата 
Република се наоѓа релативно во тешка состојба. 
Киномрежата во последните години стагнира. За 
одбележување е и фактот дека бројот на посети-
телите на домашните филмови постојано опаѓа, 
На овој план стојат бројни причини, а во прв ред 
оптовареност на влезните билети со високи да-
вачки, отстапување во критериумите и во квали-
тетот на репертоарот, лошите услови во кино-са-
лите, влијанието на телевизијата и друго. 

Соборот посебно укажува на потребата од по-
добрување на репертоарот и на стимулирање на 
прикажувањето на домашниот филм за која цел 
ќе треба да се ангажираат самоуправните органи 
во овие институции и другите заинтересирани кул-
турни и општествени фактори. 

Телевизијата се повеќе се јавува како значаен 
фактор во прикажувањето и продукцијата на фил-
мови и со тоа битно влијае на обемот и содржи-
ната на репертоарот на киномрежата и на култур-
ната политика воопшто. 

Во однос на условите на работењето се приви-
легувани и слободните продуцентски групи што се 
занимаваат со снимање на филмови. Тие не се 
обврзани со плаќање на одделни придонеси, како 
и со други услови потребни во филмското произ-
водство. 

Основниот закон за филмот ги пропиша по-
стоењето и надлежноста на органите на самоупра-
вувањето во работните организации за производ-
ство, промет и прикажување на филмови. Покрај 
органите на самоуправувањето, во работните орга-
низации за производство на филмови постојат 
филмски совети, во организациите за промет, со-
вети за избор на филмови, и во организациите за 
прикажување на филмови, совети за програма, 
Проблеми се јавуваат во сите групации на кине-
матографијата околу прашањето на општествените 
органи на управување, т. е. советите кои постојат 
паралелно со самоуправните органи на работните 
организации и тоа околу прашањето за обемот и 
карактерот на нивното влијание врз самоуправ-
ните права на работните организации. Со кон-
кретни општествено-економски мерки треба да се 

стимулира развојот на самоуправувањето и само-
управните односи во кинематографијата и да се 
обезбеди ефикасно дејствување на реформата. 

Основен предуслов за решавање на бројните 
материјални и други проблеми во сите дејности во 
кинематографијата претставува заедничкото повр-
зување и изнаоѓање на нај адекватни форми за ин-
теграција на сите гранки во кинематографијата. 
Со конкретни општествени и економски мерки тре-
ба да се стимулира создавањето на рамноправни 
услови и други претпоставки за нивното меѓусеб-
но поврзување врз основа на нивни заеднички и 
долгорочни интереси. 

Тргнувајќи од гореизнесените констатации и 
ставови Просветно-културниот собор на Собрание-
то на СРМ ги донесува следните 

З А К Л У Ч О Ц И 

1. Да се преземат иницијативи за забрзување 
работата на донесување на сојузни прописи за ки-
нематографијата преку кои прецизно ќе се де-
финира и обезбеди општествениот интерес и вли-
јание на самоуправното општество во- кинематогра-
фијата. Во рамките на правните регулативи по-
требно е преиспитување на постојните законски 
прописи на кинематографијата во Републиката. 

2. Домашниот филм треба да добие посебен 
статус и тоа преку обезбедување услови со кои тој 
ќе биде во рамноправна положба на пазарот со 
странските филмови. Како општ општествен ин-
терес а и за самиот сопствен развиток, подобру-
вањето на квалитетот на домашниот филм прет-
ставува основна задача на филмските продуценти 
и на сите фактори на политиката во кинематогра-
фијата во нашата Република. 

3. Средствата од Републичкиот фонд за уна-
предување на кинематографијата наменети за сни-
мање филмови да се доделуваат врз основа на 
критериуми, имајќи ги предвид следните елементи: 
квалитетот на произведените филмови, пласманот 
на филмовите во земјата и во странство, бројот на 
гледачите и друго. 

4. Како вонредни средства во Републичкиот 
фонд за унапредување на кинематографијата тре-
ба да бидат и средствата од Републичкиот буџет 
и средствата од работните организации што ќе се 
доделуваат наменски за снимање на филмови од 
посебен национален интерес. 

5. Продуцентските групи што се занимаваат со 
снимање филмови својата дејност треба да ја вр-
шат под исти услови како и работните организа-
ции за снимање филмови. При доделувањето на 
средствата за филмови, продуцентските групи тре-
ба еднакво да се третираат како и работните орга-
низации за прикажување филмови според уста-
новените критериуми на Републичкиот фонд за 
унапредување на кинематографијата. 

6. Како културна дејност, на производителите 
на филмови треба да им се обезбеди правото на 
користење подолгорочни банкарски кредити со по-
волни каматни услови, за филмовите од национа-
лен и општествен интерес. 

7. За модернизацијата на техничката база на 
домашниот филм е потребно ослободување од пла-
ќање на царина за увоз на опрема и основен ре-
проматеријал. 

8. Образованието и усовршувањето на филм-
ските кадри да се решава систематски но пат на 
редовно школување во високообразовните инсти-
туции во нашата земја или преку специјализации 
во развиените филмски центри во земјата и во 
странство. Средствата за оваа цел да се обезбедат 
од работните организации, како и од средствата на 
Републичкиот фонд за кинематографија. 

9. Се препорачува општинските собранија да 
го разгледаат прашањето на општинскиот данок 
што го уплатуваат. работните организации за при-
кажување на филмови (во износ од 5—15% ОД 
прометот, различно во одделни општини) и според 
својата културна политика и можности да донесат 
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поконкретни решенија околу намалување или уки-
нување на данокот. Овие средства би се користеле 
исклучиво за реконструкција на постојаната и про-
ширување на киномрежата и како гарантни изно-
си за користење на банкарски кредити. 

10. Покрај сопствените средства на работните 
организации за прикажување филмови за проши-
рена репродукција, а со цел да се обезбеди што 
поинтензивна кинофикација (особено за селата и 
за неразвиените подрачја) се препорачува општин-" 
ските собранија според своите потреби и услови, 
да изнајдат нови средства од. буџетите на општи-
ните. 

И. За стручното оспособување на кадрите што 
ракуваат со техниката на прикажување филмови 
е потребно изнаоѓање на најсовремени погодни 
форми. Изборот на раководители да се врши од 
редот на културните и општествените работници 
кои можат да придонесат за квалитетот на рабо-
тењето и заедно со советите за програма да влијае 
врз репертоарната политика. 

12. Телевизијата треба да биде рамноправен 
фактор во рамките на кинематографијата со сите 
права и обврски и да дејствува под исти услови 
како и во кинематографијата. За решавањето на 
овие и други проблеми потребно е, по пат на оп-
штествено договарање, телевизијата и киномре-
жата конкретно да ги утврдуваат и решаваат ма-
теријалните и другите проблеми од заеднички ин-
терес. 

13. Да се поддржат постојните, а и новите са-
моуправни движења со соодветни кодекси во Фе-
дерацијата и во законодавството на нашата Репуб-
лика. 

14. По пат на самоуправно договарање и преку 
други соодветни мерки треба да се стимулира и 
постојано да се поттикнува процесот на поврзу-
вање и интеграција на културните дејности во 
кинематографи ј ата. 

15. Филмовите што се прикажуваат во кината 
на територијата на Социјалистичка Република Ма-
кедонија треба да се титлуваат на македонски ја-
зик, а тоа треба да се обезбеди преку општиот за-
кон за филмот и поконкретно нормативно регули-
рање во нашата Република. 

16. Материјалот за кинематографијата во СР 
Македонија и овие заклучоци да 'се користат и да 
послужат за изготвување на материјалите за фи-
нансирање на културните дејности, а во врска со 
донесувањето на новиот закон за финансирање на 
културата. 

Број 3167 
10 јули 1970 година Претседател 

Скопје за Просветно-културниот собор, 
Драги Тозија, е. р. 

145. 
Врз основа на член 102 став 2 од Законот за 

високото школство во Социјалистичка Република 
Македонија („Службен весник на СРМ", бр. 15/65, 
29/65 и 9/68), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ БРОЈОТ НА СТУДЕНТИТЕ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ НА МЕДИЦИН-

СКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

1. На Медицинскиот факултет во Скопје запи-
шувањето на прва година во учебната 1970/71 го-
дина се ограничува на следниот број студенти: 

а) На Медицинскиот отсек — 250 редовни сту-
денти; 

б) на Стоматолошкиот отсек — 100 редовни 
студенти. 

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

Бр. 12-1605/1 Претседател 
29. јуни 1970 година на Извршниот совет, 

Скопје д-р Ксенте Богоев, е. р. 

146. 
Врз основа на член 49 алинеја 5 од Законот за 

рибарство („Службен весник па СРМ" бр. 45/68), ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство 
донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА РИБО-

ЛОВЦИТЕ СРЕДСТВА ЗА СТОПАНСКИ И 
СПОРТСКИ РИБОЛОВ 

I 

1. Во Наредбата за ограничување употребата на 
риболовните средства за стопански и спортски ри-
болов („Службен весник на СРМ" број 13/69)'во од-
делот I точка 1 по алинеја 8 под зборот белвачар, 
се додава зборот „белвичар" 12 мм, 

2. Точката 2 под „в" се менува и гласи: 
„летни коци, пречански сак за нивичка и сачма 

(сертме) на Преспанско Езеро". 
3. Во точка 2 под „д" на место „1. ХЈ. до 30. 

IV." се става „1. IX—30. VI." 
4. Во одделот II во точката 1 под „д" наместо 

„1. XI. до 30. IV" се става „1. IX. до 30. VI." 

И 

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Број 08-820/2 
2 јули 1970 година 

Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 

инж. Трајко Апостоловски, е. р. 

147. 
Врз основа на член 34 став 1 од Законот за ри-

барство („Службен весник на СРМ" бр. 45/68), ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство 
донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ 

ЛОВОСТОЈ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ РИБИ 
И РАКОВИ 

I 

1. Во Наредбата за одредување ловостој на од-
редени видови риби и ракови („Службен весник на 
СРМ" бр. 13/69) во одделот I под А во поглавјето 
Дојранско Езеро, вместо точките 1, 2 и 3 се-дода-
ва нова точка, која гласи: 

„1. Целосна забрана за сите видови риби од 1. 
IV. до 30. IV."; 

2. Точката 4 станува точка 2. 

П 

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

Број 08-820/2 
2 јули 1970 година 

Скопје 

Републички секретар 
за земјоделство и шумарство, 

инж. Трајко Апостоловски, е. р. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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148. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛ-
НИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ПРАТЕНИК НА РЕ-

ПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО 
НА СРМ 

ДО РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА СОБРАНИ-
ЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, ги прими изборните акти за до-
полнителниот избор на пратеник на Републичкиот 
собор во изборната единица Неготино, се состана и 
на Републичкиот собор, во смисла на член 120 од 
Законот за избор на пратеници на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ" бр. 4/1969), му го поднесува след-
ниов 

И З В Е Ш Т А Ј 

за резултатите од дополнителниот избор на прате-
ник на Републичкиот собор на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија во изборната 
единица Неготино 

1. Дополнителниот избор на пратеник на Репуб-
личкиот собор на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија во Изборната единица Него-
тино, согласно Решението на Претседателот на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја бр. 03-2086 од 5 мај 1970 година, објавено во „Слу-
жбен весник на СРМ" бр. 12/70 година, се одржа на 
28 јуни 1970 година и тоа за кандидатите чии кан-
дидатури беа потврдени од Општинската изборна 
комисија Неготино. 

2. Со спроведувањето на дополнителниот избор 
на пратеник на Републичкиот собор на Собранието 
на СР Македонија во -изборната единица Неготино, 
под грижата на Републичката изборна комисија, ра-
ководеше Општинската изборна комисија со седи-
ште во Неготино, именувана од страна на оваа Ко-
мисија со Решение бр. 43 од 13. П. 1969 годиш 
(„Службен весник на СРМ" бр. 8/1969). 

3. Резултатите од дополнителниот избор, на пра-
теник на Републичкиот собор во изборната единица 
Неготино, ги утврди Општинската изборна комисија 
за избор на пратеници на Собранието на СР Ма-
кедонија на начинот што е утврден во член 114, 
115, 116, 117, 118 и 119 од Законот за избор на пра-
теници на Собранието на СР Македонија. 

4. Имињата на кандидатите за пратеници на Ре-
публичкиот собор на Собранието на СР Македонија 
како и изборната единица во која се тие кандиди-
ран^ Републичката изборна комисија согласно член 
91 став 2 од Законот за избор на пратеници на Со-
бранието на СР Македонија, ги објави во „Служ-
бен весник на СРМ" бр. 16/70 година со Објавата 
бр. од, 8 јуни 1970 година. 

5. Републичката изборна комисија ги прегледа 
изборните акти за дополнителниот избор на прате-
ник на Републичкиот собор и во утврдениот за из-
бран, не најде на неправилности што би имале бит-
но влијание на резултатите од дополнителниот из-
бор. 

6. На избраниот пратеник на Републичкиот со-
бор, Општинската изборна комисија — Неготино, во 
смисла на член 119 став 2 од Законот за избор на 
пратеници на Собранието на СР Македонија му из-
даде уверение дека е избран. 

7. Резултатите од дополнителниот избор на пра-
теник на Републичкиот собор во Изборната едини-
ца Неготино е следен: 

Во Изборната единица Неготино од запишаните 
б.564 избирачи гласале 7.277, од кои: 

За кандидатот Александар Мишев 4.963 
За кандидатот Јордан Костадинов 1.630. 

Неважни гласачки ливчиња има 684. 
За пратеник е избран АЛЕКСАНДАР МИШЕВ, 

од Неготино што добил најголем број на гласови. 
8. Во прилог кон овој Извештај Ви- се доставу-

ваат и изборните акти од дополнителниот избор на 
пратеник на Републичкиот собор на Собранието на 
СР Македонија во изборната единица Неготино. 

Бр. 22 
30 јуни 1970 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Секретар, • Претседател, 
Никола Алековски, е. р. Киро Никовски, е. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Томе Пулејков, е. р. 
2. Перо Липковски, е. р. 
3. Зоге Грујовски, е. р. 
4. Милорад Антевски, е. р. 
5. Љубомир Варошлија, е. р. 

149. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА 
КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ДОПОЛ-
НИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ПРАТЕНИК НА СО-

БОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО 
НА СРМ 

ДО СОБОРОТ НА ОПШТИНИТЕ НА СОБРА-
НИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СКОПЈЕ 

Републичката изборна комисија за избор на 
пратеници на Собранието на Социјалистичка Ре-
пу бл ика Македонија, ги прими изборните акти од 
дополнителниот избор на пратеник на Соборот на 
општините на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во изборната единица Неготи-
но, се состана и во смисла на член 158 во врска со 
член 149 став 3 од Законот за избор на пратеници 
на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на Соборот на општините му го поднесува 
следниов 

И З В Е Ш Т А Ј 

за резултатите од дополнителниот избор на прате-
ник на Соборот на општините на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија во Изборната 
единица НЕГОТИНО. 

1. Дополнителниот избор на пратеник на Собо-
рот на општините на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија во Изборната единица 
Неготино, согласно Решението на Претседателот на 
Собранието на СР Македонија бр. 03-2087 од 5 мај 
1970 година, објавено во „Службен весник на СРМ" 
број 12/1970, се одржа на 26 јуни 1970 година на 
седница на Општиот собор во општината Неготино 
и тоа за кандидатите чии кандидатури беа потвр-
дени од Општинската изборна комисија —• Неготино. 

2. Со спроведувањето на дополнителниот избор 
на пратеникот на Соборот на општините на Собра-
нието на СР Македонија, под грижата на Репуб-
личката изборна комисија, раководеше Општинска-
та изборна комисија — Неготино, именувана од стра-
на на оваа Комисија со Решението број 43 од 13. П. 
1969 година („Службен весник на СРМ" бр. 8/69). 

3. Резултатите од дополнителниот избор на пра-
теник на Соборот на општините на Собранието на 
СР Македонија, ги ју тврди Општинската изборна 
комисија со седиште во Неготино на начинот утвр-
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ден во член 157 од Законот за избор на пратеници 
на Собранието на СР Македонија. 

4. Републичката изборна комисија ги прегледа 
изборните акти што се однесуваат на дополнител-
ниот избор на пратеник на Соборот на општините 
на Собранието на СР Македонија во изборната еди-
ница Неготино и во утврдениот за избран не најде 
на неправилности што би имале битно влијание на 
резултатот од дополнителниот избор. 

5. На избраниот пратеник на Соборот на општи-
ните, Суштинскана изборна комисија — Неготино, 
во смисла на член 158 во врска со член 149 став 1 
од Законот за избор на пратеници на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија му изда-
де уверение дека е избран за пратеник на Соборот 
на општините на Собранието на СР Македонија. 

6. Резултатите од дополнителниот избор на пра-
теник на Соборот на општините, во Изборната еди-
ница Неготино е следен: 

Во Изборната единица Неготино од 86 членови 
на Општиот собор гласале 57 од кои: 

За кандидатот Илија Јанчев. 13, 
За кандидатот Киро Деловски 11, 
За кандидатот Бранко Малиминов 14, 
За кандидатот Миле Наневски 17. 
Неважни гласачки ливчиња има 2. 
За пратеник е избран МИЛЕ НАНЕВСКИ, од 

Неготино што добил најголем број на гласови во 
Општиот собор во општината од подрачјето на из-
борната единица. 

7. Во прилог кон овој Извештај Ви се доставу-
ваат и изборните акти кои се однесуваат на допол-
нителниот избор за пратеник на Соборот на општи-
ните на Собранието на СР Македонија. 

. Бр. 23 
30 јуни 1970 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
Секретар, 

Никола Алекс овски, е. р. 
Претседател, 

Киро Никовски, е. р. 

ЧЛЕНОВИ: 

1. Томе Пулејков, е. р. 
2. Перо Липковски, е. р. 
3. Зоге Грујовски, е. р. 
4. Милорад Антевски, е. р. 
5. Љубомир Варошлија, е. р. 

150. 
Врз основа на членот 122 став 1 од Основниот 

закон за пензиското осигурување („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 51/64), а во врска со членот 23 став 
2, З и 4 од Законот за спроведување на пензиско-
то и инвалидското осигурување на самостојните 
занаетчии и самостојните угостители („Службен 
весник на СРМ", бр. 23/66 и 10/70), Собранието на 
Републичката заедница на социјалното осигуру-
вање на работниците, на седницата одржана на 7 

. јули 1970 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ДОДАТ-
НАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА ПОКРИВА-
ЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НАСТАНАТИ СО ПРИЗНА-
ВАЊЕТО НА ВРЕМЕТО НА ВРШЕЊЕТО НА СА-
МОСТОЈНА ДЕЈНОСТ ПРЕД ВОСТАНОВУВАЊЕ-
ТО НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
САМОСТОЈНИТЕ ЗАНАЕТЧИИ И УГОСТИТЕЛИ 

Член 1 
Додатната стапка на придонесот за инвалидско 

и пензиско осигурување што го плаќа осигурени-
кот самостоен занаетчија или угостител кој ќе 
побара во стаж на осигурување да му се признае 

и времето на вршење самостојна дејност пред во-
становувањето на задолжително осигурување под 
условите предвидени со членот 1 став 2 и 3 од 
Законот за дополнување на Законот за спроведу-
вање на инвалидското и пензиското осигурување 
на самостојните занаетчии и угостители („Службен 
весник на СРМ", бр. 10/70), се определува во висо-
чина на стапката на основниот придонес што важи 
за годината во која е поднесено, барањето за при-
знавање на стажот. 

Член 2 

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

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-

БОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ 

Бр. 01-1635/1 
7 јули 1970 година 

Скопје 
Претседател, 

Мара Минанова, е. р. 

О Г л а с е н д е л 

СУДСКИ ОГЛАСИ 

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Крстевска Неда од Битола, ул. „Сутјеска" бр. 
18-а, поднесе тужба до овој суд за развод на бра-
кот против тужениот Крстевски Сталин, од Бито-
ла, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот е во 
неизвесност и со непозната адреса, се поканува 
во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас 
во „Службен весник на СРМ" да се јави или од-
реди свој застапник, во противно на истиот ќе му 
биде одреден застапник по .службена должност. 

Од Окружниот суд во Битола П. бр. 458/70. (54) 

Нешеска Нада, од Прилеп ул. „Кузман Јоси-
ф о в о м " бр. 125, поднесе тужба до овој суд за раз-
вод на бракот против Димитрија Нешески, од 
Скопје, сега во неизвесност и со непозната адреса. 

Бидејќи тужениот Димитрија е во неизвесност, 
се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на 
овој оглас во „Службен весник на СРМ" да се 
јави или одреди свој застапник, во противно на 
истиот ќе му биде одреден застапник по службена 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола П. бр. 256/70. (55) 

ЛИКВИДАЦИИ 

Со решение на Собранието на општината Стру-
мица под број 02-1891/1 од 27. V. 1969 година, над 
Трговското претпријатие „Тргопромет" од Стру-
мица, отворена е постапка за редовна ликвидација. 

Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги из-
мират своите долгови во рок од 30 дена, сметано 
од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, 
нема да се признаваат никакви побарувања, а дол-
говите според книговодствената евиденција ќе се 
наплатуваат по судски пат. (1169) 

Со решение на Собранието на општината Стру-
мица под број 02-1890/1 од 27. V. 1969 година, над 
Трговското претпријатие „Дуња" од Струмица, 
отворена е постапка за редовна ликвидација. 
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Се покануваат сите поверители и должници да 
ги пријават своите побарувања, односно да ги из-
мират своите долгови во рок од 30 дена сметано 
од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок 
нема да се признае никакво побарување, а долго-
вите според книговодствената евиденција на прет-
пријатието ќе се наплатуваат по судски пат. (1197) 

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на установите, рег. бр. 46, стра-
на 417, книга III е запишано следното: Досегаш-
ната фирма на установата која гласи: „Агроцен-
тар" Центар за унапредување на земјоделието, ус-
луги, снабдување, планирање, откуп и промет на 
големо и мало — Скопје, се менува и во иднина 
ќе гласи: Станица за унапредување на земјодел-
ството — Скопје. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. 
бр. 71/70 од 1. VI. 1970 година. (1079) 

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
И ДУЌАНИТЕ 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 77, страна 153, книга VI е запишано след-
ното: Кон Претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" •— Скопје се присоединува Шумско-инду-
стрискиот комбинат „Копачка" — Кичево, согласно 
со одлуката на работничкиот совет на Претприја-
тието за дрвна индустрија „Треска" — Скопје, од 
одржаната седница на 28. V. 1969 година и одлука-
та на работничкиот совет на Шумско-индустри-
скиот комбинат „Копачка" — Кичево, од одржа-
ната седница на 10. IX. 1969 година, како Самостој-
на организација на здружен труд за стопанисува-
ње со шумите, без својство на прави олице, во Ки-
чево, под фирма: Претпријатие за дрвна индустри-
ја „Треска" •— Скопје —. Самостојна организација 
на здружен труд за стопанисување со шумите, без 
својство на правно лице, во Кичево. Предмет на ра-
ботењето на организацијата е одгледување, обнову-
вање и заштита на шумите, експлоатација на шу-
мите и дрвна индустрија. 

Организацијата е основана со присоединување 
на Шумско-ин ду странскиот комбинат „Копачка" — 
Кичево, кон претпријатието за дрвна индустрија 
„Треска" — Скопје. 

Раководител на работната организација на здру-
жен труд е Анте Митревски. 

Организацијата ќе ја потпишува, задолжува и 
раздолжува, во границите на овластувањето, ма-
тичното претпријатие. 

Со присоединување^, дејноста на Претприја-
тието за дрвна индустрија „Треска" — Скопје се 
проширува и со регистрираната дејност на Шум-
ско-индустрискиот комбинат „Копачки" —• Кичево 
и со: одгледување, обновување и заштита на шуми-
те, експлоатација на шумите и дрвна индустрија, 
вршење јавен пренос на трети лица и вршење сер-
висни услуги за поправка на сите видови моторни 
возила, на трети лица. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 962/69 од 13. II. 1970 година. (400) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
24. XII. 1969 година, рег. број 114/55, книга Ш е за-
пишано следното: Се проширува дејноста на Тр-
говското претпријатие „Витамин" од Охрид, уште 
со: галантериска и базарска стока и играчки, про-
изводи од гума, каучук и пластични маси, музички 
инструменти, радио-апарати и прибор, електротех-
нички материјали, часовници и производи од пле-
менити метали, парфимериска и козметичка сто-
ка, стакло, порцелан и керамичка стока, месо и 
месни преработки, жита и млински производи, пре-

хранбени артикли и куќни потреби, деликатеси 
производи, производи врз база на шеќер и какао, 
овошје, зеленчук и преработки, млеко и млечни 
производи, леб и пециво, алкохолни и безалкохол-
ни пијалоци и мешана индустриска стока. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 496/69. (460) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. XII. 1969 година, рег. број 5/59, книга II е запи-
шано следното: Се менува фирмата на Претприја-
тието за производство на готова облека и шивачки 
услуги „Солидност" од Прилеп и гласи: Модна кон-
фекција „Солидност" — Прилеп. 

Оваа промена е извршена во регистарот, врз 
основа на одлуката бр. 03-37/2 од 19. XI. 1969 годи-
на, на работничкиот совет на Претпријатието „Со-
лидност" од Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 475/69. (466) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
23. XII. 1969 година, рег. број 54/55, книга I е запи-
шано следното: Земјоделската задруга „Морихово" 
од село Маково, Битола, престана со својата работа 
и се брише од регистарот на стопанските органи-
зации, кој го води овој суд. поради присоединува-
ње кон Трговското и селскостопанско производно 
претпријатие на големо и мало „Центр©промет" од 
Сарајево. 

Оваа промена е извршена врз основа на реше-
нието Фи. бр. 1628/1630 од 18. XII. 1969 година, на. 
Окружниот стопански суд — Сарајево. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 490/69. (470) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. XII. 1969 година, рег. број 20/63, книга I е запи-
шано следното: Рудниците за експлоатација и опле-
менување на неметални суровини „Партизан" од 
Прилеп е ставено под присилна управа, а за при-
силен управител е назначен Миле Галески, кој е 
овластен да ги потпишува рудниците. 

Оваа' промена е извршена врз основа на ре-
шението бр. 02-2929/1 од 27. XI. 1969 година, на Со-
бранието на општината Прилеп. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 480/69. (473) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
3. XII. 1969 година, рег. број 83/55, книга I е запи-
шано следното: Досегашниот в. д. директор Сотир 
Даскалов ,е поставен за директор на Производното 
претпријатие „Напредок" од Битола. 

Овластено лице за потпишување на претприја-
тието е Сотир Даскалов, директор на претприја-
тието. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 462/69. (477) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 145, страна 150, книга VI е запишано след-
ното: На досегашниот1 потписник Ангеловски Бла-
гоја, на Издавачкото претпријатие „Култура" — 
Скопје, му престанува правото за потпишување, 
бидејќи е разрешен од должност. 

Потписници остануваат Душан Црвенковски, 
директор, Стамат Стаматовски, шеф на сметковод-
ството, Иван Ивановски, книговодител, Темелов-
ски Јордан, раководител на службата за продажба 
и купопродажба на литература, см,етано од 6. XI. 
1969 година. 

Обврската пред банката е со два потписа. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 144/68 од 7. XI. 1969 година. (30) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. број 477, страна 1330, книга I е запишано след-
ното: Досегашниот раководител на Претставништво-
то во Скопје, ул. „256" VIII колосек, на Застапни-
штвото на странски фирми „Комерце" — Љубља-
на, Димитров Јордан е разрешен од должност и за 
нов раководител на истото е назначен Симеоноски 
Михајло, сметано од 24. IX. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 844/69, од 14. I. 1970. (264) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. V. 1969 година, страва 177, реден број 2 е запи-
шано конституирањето на Претпријатието за про-
мет со сите видови селскостопански производи и 
жива стока „Напредок" од Делчево" кое е извр-
шено на 15. V. 18'69 година. 

Конституирањето е запишано во регистарот, врз 
основа на записникот од одржаната седница на Со-
ветот на работната заедница од 20. V. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 193/69. (320) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните; 
рег. број 666, страна 255, книга VI е запишано след-
ното: На Самостојниот погон — Трговска мрежа во 
Скопје на „Газела" — Индустрија за чевли и гуме-
ни производи — Скопје му се дава статус на прав-
но лице, согласно со одлуката бр. 02-2923 од 6. II. 
1970 година, на работничкиот совет од одржаната 
седница на 5. II. 1970 година и фирмата гласи: „Га-
зела" — Индустрија за чевли и гумени производи 
— Скопје — Самостоен погон — трговска мрежа во 
Скопје, со својство на правно лице. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 112 од 27. И. 1970 година. (402) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
12. ХИ. 1969 година, рег. бр. 10/59, книга I е запи-
шано следното: Продавницата број 1 во Битола, на 
„Жито Македонија" — Филијала во Битола се пре-
селува од ул. „Ордан Џинот" бр. 11, на ул. „Скоп-
ска" бр. 1 —• Битола. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката бр. 02-1265/VII од 15. I. 1969 година, на работ-
ничкиот совет на Филијалата „Жито Македонија" — 
Битола, и решението бр. 10-5748/1, од 17. XI. 1969 на 
Санитарната инспекција на Општината Битола. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 
444/69. (454) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
31. ХП. 1969 година, рег. бр. 5/64, книш I е запиша-
но следното: Се менува фирмата на Продавницата 
за чевли во Битола, на Трговското претпријатие на 
големо „Рефлекс" од Београд и гласи: Продавница 
на претпријатието за внатрешна и надворешна тр-
говија „Рефлекс" од Београд —• Продавница „Реф-
лекс" — Битола, ул. „И. Милутиновиќ", број 8. 

Досегашниот раководител Лилјана Андреева се 
менува. За раководител е поставен Гиновски Стојче, 
кој е и потписник на продавницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 573/68. (455) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. ХП. 1969 година, рег. бр. 56/55, книга Ш е запи-
шано следното: Се проширува дејноста на Печатни-
цата „Коста Абрашевић' од Охрид, уште со: траор-
ни предмети, грамофонски плочи, грамофони, маг-
нетофони, телевизори и други музикални инстру-
менти, апарати за сликање, копирање и др. фото-
материјали, поштенски и таксени марки и други 
вредносници. 

Оваа промена е извршена врз основа на одлу-
ката од работничкиот совет 01 од 28. X. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 478/69. (459) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
15. IX. 1969 година, страна 184, реден број 33 е за-
пишано основањето на Продавница за прехранбена 
и индустриска стока, со седиште во Делчево, ул. 
„Маршал Тито". 

Продавницата ќе врши продажба на сите видо-
ви на прехранбена стока, селскостопански произво-
ди, алкохолни и безалкохолни пијалоци, шуплонски 
производи, шупливо стакло, порцелански и други 
потреби за домаќинството. 

. Продавницата е основана од Трговската работ-
на организација за промет со мешани стоки на го-
лемо и мало „Пирин" од Делчево. 

Раководител на продавницата е Вера Митрев-
ска, која не е овластена да ја поптишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на работ-
ната организација. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 01-115 од 23. VП. 1969 година 
на работничкиот совет на работната организација. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 284/69. (682) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1969 година, страна 341, реден број 1 е запи-
шано основањето на Бензиската помина станица „Ју-
гопетрол", со седиште во Виница. 

Вензиската помина станица ќе врши: продажба 
на нафта и нафтени деривати, на мало. 

Бензинската помпна станица е основана од Тр-
говското претпријатие за промет со нафта и наф-
тени деривати „Југопетрол" од Скопје. 

Раководител на Бензинската помина станица е 
Димитар Лазаров Гачев, кој не е овластен да ја 
потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овла-
стените лица на матичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 829 од 12. Ш. 1969 година на 
работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 274/69. (683) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
28. V. 1969 година, страна 303, реден број 24 е запи-
шано: Правото на потпис на досегашните потписни-
ци на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена 
звезда" од Штип, Димитар Калејски, управник, Ди-
митар Андонов, шеф на сметководството, и Ленче 
Голомејска, книговодител, им престанува правото 
за потпишување. 

Бришењето на досегашните потписници на. Зе-
мјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда" 
од Штип и тоа: Димитар Кал е јеки, Димитар Андо-
нов и Ленче Гол ол еме јека е извршено во региста-
рот, врз основа на одлуката на централниот работ-
нички совет бр. 938/16 од 11. 1у. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 154/69. (367) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
21. IV. 1969 година, страна 259, реден број 3 е запи-
шано Деловното здружение „Агро Македонија" — 
Скопје — Филијала — Штип, доби својство на прав-
но лице. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на статутарната одлука на здружението, со ко-
ја е изменет членот 27 став 2. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 149/69. (368) 



22 јули 1970 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 20 — Стр. 347 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 
рег. бр. 10, страна 155, книга I е запишано следното: 
Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќа-
ните Шумско-индустрискиот комбинат „Копачка" — 
Кичево, бидејќи се присоединува кон Претпријатие-
то за дрвна индустрија „Треска" — Скопје, согласно 
со одлуката на работничкиот совет на Претприја-
тието за дрвна индустрија „Треска" — Скопје, од 
одржаната седница на 28. V. 1969 година и одлуката 
на работничкиот совет на Шумско-индустрискиот 
комбинат „Копачка" — Кичево, од одржаната седни-
ца на 10. IX. 1969 година како Самостојна органи-
зација на здружен труд, за стопанисување со шу-
мите, без својство на правно лице, во Кичево. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 858/69 од 26. П. 1970 година. (399) 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 270/69. (693) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. VII. 1969 година, страна 339, реден број 1 е 
запишано основањето на Технички сервис, со се-
диште во Кочани. 

Техничкиот сервис ќе врши оправка на елек-
тро и разладни уреди и продажба на резервни дело-

. ви на истите. 
Техничкиот сервис е основан од ПОСЛОЖЕНОТО уд-

ружење „Стандард" од Београд. 
Раководител на Техничкиот сервис е Маринко 

Костадинов, кој не е овластен да го потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката на советот на работната заедни-
ца на здружението од 25. V. 1969 год. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 259/69. (688) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
30. VI. 1969 година, страна 475, реден број 22 е за-
пишано основањето на Стовариштето, со седиште 
во Радовиш. 

Стовариштето ќе врши продажба на сите видо-
ви градежни материјали, на големо и мало, за гра-
дежништвото и материјали за потребите на занает-
чиството. 

Стовариштето е основано од Трговското претпри-
јатие на големо и мало „Снабдител" од село Ново 
Село, Струмичко. 

Раководител на Стовариштето е Никола Апо-
столов, кој не е овластен да го потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Потпишувањето на Стовариштето е извршено 
во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-2356/1 
од 22. V. 1969 година на работничкиот совет и реше-
нието бр. 09-1588 од 24. VI. 1969 година на санитар-
ниот инспектор на Собранието на општината Ра-
довиш. 

Од Окружниот1 стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 231/69. (691) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1969 година, страна 555, реден број 1 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица, ул. „Гоце Делчев" бр. 12. 

Продавницата ќе врши продажба на колонијал-
ни стоки на големо и мало. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
градежништво и промет на големо и мало „25 Мај" 
од Скопје. 

Раководител на продавницата е Ленка Колева, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишување-
то ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 1327/1 од 5. 
VIII, 1969 година на претпријатието. 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. IX. 1969 година, страна 554, реден број 1 е за-
пишано основањето на Занаетчиеко-услужната за-
друга „Солун" — со седиште во Струмица. 

Задругата ќе врши услуги и производство на 
сите видови производи од пчеларскиот занает; про-
мет на мало и големо со сите видови производи од 
плетачкиот занает; услуги и производство на сите 
видови производи од трокеро-бродерскиот занает; 
промет на мало и големо со сите производи од тро-
керо-бродерскиот занает и услуги и производство 
на детска конфекција и играчки. 

За в. д. директор е именуван Равански Г. Борис. 
Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-

нова на договорот бр. 06-1712 од 9. IX. 1969 година 
на основачите — група граѓани, заверен од Собра-
нието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 301/69. (694) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
4. УШ. 1969 година, страна 553, реден број 1 е за-
пишано основањето на Претпријатие за проектира-
ње „Проектант" — со седиште во Струмица. Пред-
мет на работењето на претпријатието е: 

1. Изработка на целокупната документација од 
високоградба: проектирање на станбени згради, на 
јавни и општествени згради и ел.; 

2. Ќе изработува урбанистички планови; 
3. Ќе проектира објекти од нискоградба: мосто-

ви и патишта; 
4. Ќе изработува проекти за парно греење; 
5. Ќе изработува проекти за електрична инста-

лација од висок и низок напон. 
В. д. директор на претпријатието е Љупчо Ста-

менов. 
Впишувањето е извршено во регистарот, врз 

основа на решението бр. 02-1953/1 од 27. V. 1969 го-
дина на Собранието на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 267/69. (696) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. УП. 1969 година, страна 552, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавницата број 15, со се-
диште во Струмица. 

Продавницата ќе врши продажба на текстил, 
конфекциски производи и трикотажа, на мало. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
градежништво и промет на големо и мало „25 Мај" 
од Скопје. 

Раководител на Продавницата е Лена Колева, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матично-
то претпријатие. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 403/68 од 21. 
Ш. 1969 година на Советот на работната заедница. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 248/69. (699) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. УП. 1969 година, страна 533, реден број 14 е за-
пишано основањето на Колонијална продавница, со 
седиште во Струмица, ул. „Герас Цунев" бр. 13. 

Продавницата ќе врши промет со колонијални 
производи и со мешани стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо и мало „Иднина" од Струмица. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-572 од 11. 
VI. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 244/69. (700) 
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Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
17. УП. 1969 година, страна 397, реден број 8 е за-
питано основањето на Продавница, со седиште во 
Струмица. 

Продавницата ќе врши продажба на електрич-
ни материјали и уреди за домаќинството, како и 
водоинсталатерски материјали. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
оправка на моторни возила и земјоделски машини и 
промет со резервни делови „Агроремонт" од Стру-
мица. 

Раководител на продавницата е Ванчо Трајков, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на претприја-
тието. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 02-2037/1 од 27. VI. 1967 година 
на работничкиот совет на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 246/69. (701) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. УП. 1969 година, страна 551, реден број 10 е за-
пишано основањето на Автобуска станица, со седиш-
те во Струмица, ул. „Борис Кидрич". 

Автобуската станица ќе врши посредничка деј-
ност (продажба на патни билети, продажба на ба-
гажни билети, прием и отпрема на автобуси и пат-
ници, информации, рекламации и др. работи) и тоа 
како за претпријатието така и за други корисници 
на автобуската станица. 

Автобуската станица е основана од Претприја-
тието „Траншпед-Македонија" од Струмица. 

Раководител на автобуската станица е Ванчо Ан-
гелов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишу-
вањето ќе го обавуваат овластените лица на прет-
пријатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката на работничкиот 
совет од 20. Ш. 1969 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 239/69. (702) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. VI. 1969 година, страна 499, реден број 24 е за-
пишано основањето на Продавница, со седиште во 
село Габрово, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на прехран-
бени артикли и предмети за куќни потреби, на ма-
ло, и мешани индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатие на големо за промет со индустриски стоки 
„Задругар" од Струмица. 

Раководител на продавницата е Алекса Ѓорѓев 
Ангушев, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпријатието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-5035/1 од 
18. ХП. 1968 година на работничкиот совет на прет-
пријатието и записникот број 10-1121/2 од 21. V. 1969 
година на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 212/69. (703) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
26. VI. 1969 година, страна 499, реден број 25 е запи-
шано основањето на Колонијална продавница, со 
седиште во село Колешино, Струмичко. 

Продавницата ќе врши продажба на прехран-
бени артикли и предмети за куќни потреби на мало 
и мешани индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Трговското прет-
пријатието на големо за промет со индустриски сто-
ки „Задругар" од Струмица. 

Раководител на продавницата е ѓорѓе Андонов 
Накев, кој не е овластен да ја- потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на 
претпри ј атието. 

Впишувањето на продавницата е извршено во 
регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-5035/1 од 
18. ХП. 1968 година на работничкиот совет на прет-
пријатието и записникот бр. 10-112/3 од 21. V. 1969 
година на Санитарната инспекција на Собранието 
на општината Струмица. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 213/69. (704) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
16. УП. 1969 година, страна 313, реден број 9 е за-
пишано основањето на Механичка работилница, со 
седиште во Струмица, ул. „Ленинова" бр. 34. 

Механичката работилница ќе обавува посред-
ничка' дејност (продажба на патни и багажни биле-
ти, прием и отпрема на автобуси и патници, гарде-
рсбарски услуги, информации, резервации и др. ус-
луги); врши авто-механичка и автоелектричарска 
дејност (поправка на моторни возила). 

Механичката работилница е основана од Прет-
пријатието „Траншпед — Македонија" од Струмица. 

.Раководител на Механичката работилница е Ре-
сто ѓорѓиев, кој не е овластен да ја потпишува. 
Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица 
на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 240/69. (705) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1969 година, страна 357, реден број 1 е за-
пишано основањето на Продавница број 19, со се-
диште во Св. Николе, ул. „Рахаилка Гонев" бр. 16. 

* Продавницата ќе врши продажба на текстил и 
конфекција, на мало. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
градежништво, промет и посредување „25 мај" од 
Ѓорче Петров. 

.Раководител на продавницата е Ружа Илиевска, 
која не е овластена да ја потпишува. Потпишува-
њето ќе го обавуваат овластените лица на матич-
ното1 претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 403/68 од 4. Ш. 1969 година на 
Советот на работната заедница на претпријатието'. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 286/69. (706) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
22. УП. 1969 година, страна 61, реден број 7 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во Св. 
Николе, халата на Градско "пазариште. 

Продавницата ќе врши продажба на колонијал-
но-деликатесии стоки. 

Продавницата е основана од Угостителското 
претпријатие „Овче Поле" од Св. Николе. 

Раководител на продавницата е Лазар Точевски, 
кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето 
ќе го обавуваат овластените лица на матичното 
претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на решението бр. 464 од 21. УП. 1969 година 
на управниот одбор на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 304/69. (707) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
18. IX. 1969 година, страна 254, реден број. 7 е запи-
шано основањето на Продавница, со седиште во 
Штип, ул. „Маршал Тито" бр. 15. 

Продавницата ќе врши продажба на секаков вид 
чевли од наше производство и на чевли, произве-
дени од други фабрики, како и продажба на сека-
ков вид гумени производи и кожна галантерија. 
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Продавницата е основана од Занаетчиското прет-
пријатие за производство на чевли, опинци, спан-
дуфи и снабдување со репродукциони материјали за 
занаетчиството „Колектив" од Штип. 

Раководител на продавницата е Коле Крсто Ди-
митров, кој не е овластен да ја потпишува. Пот-
пишувањето ќе го обавува директорот на претпри-
јатието. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 297 од 13. VIII. 1969 година на 
работничкиот совет на истото. 

Од Окружниот стопански суд в© Штип, Фи. 
бр. 271/69. (708) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
на 18. IX. 1969 година, страна 350, реден број 32 е 
запишано основањето на Продавницата за месо и 
сувомесни производи, со седиште во Штип, ул. „Ра-
дањски пат" бб. 

Продавницата ќе врши продажба на месо и су-
вомесни производи на мало (на ресторани, мензи и 
други организации). 

Продавницата е основана од Земјоделско-инду-
стрискиот комбинат „Овче Поле" од Св. Николе. 

Впишувањето е извршено во регистарот врз ос-
нова на одлуката бр. 3286 од 1. VIII. 1969 година на 
работничкиот совет на комбинатот. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 276/69. (709) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации, на 
8. VII. 1969 година, страна 389, реден број 1 е запи-
шано основањето на Стакларска продавница, со се-
диште во Штип, ул. „Иво Рибар — Лола" број 20. 

Продавницата ќе врши продажба на сите ви-
дови стакло, огледала и разни рамки —• урамување 
на разни слики-пејсажи. 

Продавницата е основана од Претпријатието за 
производство на огледала, брусење на стакло, мати-
ран^ и стаклорезачки услуги „Кристал" од Прилеп. 

Раководител на продавницата е Александар Пат-
раклиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпи-
шувањето ќе го обавуваат овластените лица на ма-
тичното претпријатие. 

Впишувањето е извршено во регистарот, врз ос-
нова на одлуката бр. 01-352 од 23. VI. 1969 година 
на управниот одбор на претпријатието. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. 
бр. 22,9/69. (710 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Индекс бр. 5687, издаден од Земјоделско-шу-
марскиот факултет — Скопје на име Стојанка 
Иванова, Скопје. (899) 

Здравстевена легитимација издадена од ЗСО 
— Скопје на име Максут Максут, Скопје. (900) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Кочо Рацин" — Петровец 
— Скопје, на име Трајче Мишевски, Скопје. (901) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јовица Јовановиќ, Скопје. (902) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Елена Влајковац, Скопје. (903) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Чона Маринова, Скопје. (904) 

Свидетелство, за завршен испит —• квалифи-
куван тесар, издадено од Нижето градежно учи-
лиште во Скопје на име Војдин Несторовски, 
Скопје. (905) 

Индекс бр. 842, издаден од Медицинскиот фа-
култет — Скопје на име Рушка Игњатова, Скопје. 

(906) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зорица Минова, Скопје. (907) 

Индекс бр. 1441, издаден од' Медицинскиот фа-
култет —• Скопје на име Кузе Кузески, Скопје. 

(908) 
Здравствена- легитимација издадена од ЗСО —-

Скопје на име Невенка Митревска, Скопје. (909) 
Оружен лист бр. 205, издаден од ОВР — Скоп-

је на име Шаип Идризи, Скопје. (910) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Агим Исмаили, Скопје. (911) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Зенели Цикачи, Скопје. (912) 
Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 

Скопје на име Лалезар Хасан, Скопје. ' (913) 
Работна книшка издадена од Штип на име 

Верка Ефремова, Скопје. (914) 
Индекс бр. 759, издаден од Медицинскиот фа-

култет — Скопје на име Владо Ј. Ацевски, Скопје, 
(915) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „13 Ноември" — Скопје на 
име Даница Таневска, Скопје. (916) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Славка Станковска, Скопје. (917) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Фу ет Арифи, Скопје. (918) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Панче Петрушев, Скопје. (919) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Владимир Назор" — Скоп-
је на име Лаца Петровска, Скопје. (920) 

Свидетелство за завршено VI I I одделение, из-
дадено од Осмолетката „Владимир Назор" — Скоп-
је на име Вера Коканова, Скопје. (921) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Осмолетката „Владимир Назор" —> Скоп-
је на име Ката Каралиева, Скопје. (922) 

Свидетелство за завршено VI I I одделение, из-
дадено од Осмолетката „Владимир Назор" — Скоп-
је на име Снежана Јовчевска, Скопје. (923) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милена Точевска, Скопје. (924) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Аврамовска Скопје. (925) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, изда-
дено од Осмолетката во е. Долнени на име Ружа 
Блажевска, Скопје. (480) 

Индекс бр. 2120, издаден од Електромашинскиот 
факултет — Скопје на име Бранислав Зафировић 
Скопје. (482) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Миле Јаневски, Скопје. (483) 

Свидетелство за завршено VIII одделение на 
име Сузана Гелинчевска, Скопје. (484) 

Здравствена легитимација бр. 3295 на име До-
брила Димитрова, Пробиштип. (485) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Кире Најдовски, ул. „Бл. Рогозина-
ро" бр. 9, Битола. (486) 

Здравствена легитимација на име Селман Боја-
џи, е. Г. Караслари, Т. Велес. (489) 

Здравствена легитимација на име Роска Мате-
ва, ул. „Љ. Весов" бр. 104, Т. Велес. (490) 

Здравствена легитимација на име Трајче Јанев, 
ул. „В. Николов" бр. 2, Т. Велес. (493) 

Карта за повластено патување на воени инва-
лиди, бр. 0001392, издадена од Собранието на оп-
штина Т. Велес на име Трајко Јанев, е. Башино 
Село, Т. Велес. (494) 

Диплома за к. в. шофер на име Јован Т. Иванов, 
ул. „Нов Белград" 8, Кавадарци. (495) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Никола Тесла" —• Битола 
на име Ѓулиза Мамутовска, ул. „Срем" бр. 19, Би-
тола. (496) 

Диплома за завршена учителска школа „Кли-
мент Охридски" — Охрид на име Томе Крстиќ, ул. 
„Билјанини Извори" бр. 21, Охрид. (498) 

Возачка дозвола издадена од Тетово на име Ис-
маи ли Немај лаки, е. Г. Речица, Тетово. (499) 
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Земјоделска здравствена легитимација бр. 22261/ 
Ѕ358 на име Абдуљ аку таљит Саљи, е. Боговиње, Те-
тово. ' (501) 

Свидетелство бр. 17 од IV одделение на име На-
кил Алиу, ул. „ЈНА" нова населба, Гостивар. (502) 

Диплома издадена од Индустриското училиште 
— машински смер на име Енвер Османи, е. Равен, 
Гостивар. (503) 

Свидетелство за завршено полно основно учи-
лиште, издадено од Училиштето „Ванчо Прке" — 
Делчево на име Стефанка (Николова) Коларска, е. 
Град, Делчево. (504) 

Сообраќајна дозвола бр. 739, издадена од Тето-
во на име Шамеран Адеми, ул. „Вардарска", Тето-
во. (505) 

Свидетелство бр. 64 од VI одделение за возрас-
ни на име Јован Кочоски, ул. „П. Котеска" бр. 42, 
Прилеп. (509) 

Здравствена легитимација та име Петра Баца-
пејковска, е. Бешиште, Прилеп. (510) 

Свидетелство од VIII одделение на име Стојмир 
Ичковски, е. М. Црцорија, Кр. Паланка. (511) 

Оружен лист бр-. 85, издаден од ОВР — М. Брод 
на име Мито Карафиловски, е. Сланско, М. Брод. 

Здравствена легитимација на име Фросина Ми-
трева, ул. „М. Овчарова", бр. 35а, Т. Велес. (513) 

Свидетелство од VIII одделение издадено од Учи-
лиштето „'Бл. Кирков" — Т. Велес на име Атанас 
Јанев, е. Ветерско, Т. Велес. (514) 

Свидетелство на име Верка Видоеска, Мала же-
лезничка станица 41, Тетово. (515) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Благој С. Дојчиновски, булевар „1 
мај" бр, 276, Битола. (517) 

Работна книшка на име Наце С. Тодоровски, 
е. Градиште, Куманово. (518) 

Свидетелство за завршено "УШ одделение, из-
дадено од Училиштето „Јоаким Крчовски" •—• Кр. 
Паланка на име Славе С. Илиевски, е. Градец, Кр. 
Паланка. (519) 

• Здравствена легитимација бр. 5706, издадена од 
КЗСО — Т. Велес на име Павлина Владо Коцева, 
е. Градско, Т. Велес. (520) 

Здравствена легитимација бр. 5705, издадена од 
КЗ СО — Т. Велес на име Владо Коцевски, е. Град-
ско, Т. Велес. (521) 

Возачка дозвола бр. 812, издадена од ОВР — 
Тетово на име Мемет Сефери, е. Г. Речица, Тетово. 

Свидетелство за завршено IV одделение на име 
Исмет Весели, е. Речане, Гостивар. (523) . 

Здравствена легитимација бр. 23642, издадена од 
КЗ СО — Филијала — Кочани на име Милка Јан-
гел Стоименов®, е. Калиманци, Виница. (524) 

Работна книшка бр. 31460 на име Ленка Моми-
ровска, ул. „Прилепска" бр. 62/21, Битола. (527) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Битола на име Зарифе Ракипова, ул. „В. Делагик" 
бр. 9, Битола. (528) 

Свидетелство за IV одделение на име Томислав 
Павловски, е. Небрегово, Прилеп. (529) 

Здравствена легитимација на име Катерина Ни-
колоска, ул. „М. Пијаде" бр. 54, Прилеп. (530) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Гимназијата „М. Пијаде" Кр. Паланка на име То-
дорчо А. Јаначковски, е. Добровница, Кр. Паланка. 

Свидетелство за завршен Ш клас издадено од 
Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка на име Ра-
де В. Ристовски, ул. „8 октомври" бр. 67, Кр. Па-
ланка. (532) 

Свидетелство за завршен Ш клас, издадено од 
Гимназијата „М. Пијаде" — Кр. Паланка на име 
Тихомир М. Ангеловски, ул. „М. Тито", Кр. Палан-
ка. (534) 

Свидетелство за VIII одделение, издадено од 
Училиштето „Страшо Пинџур" — е. Дреново на име 
Ило П. Атанасов, е. Дреново, Кавадарци. (535) 

Свидетелство бр. 13 за УШ одделение на име 
Хусни Куртиши, е. Речане, Тетово. -(536) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Марковски, Скопје. (537) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Пе-
тар Зотиќ, Скопје. (538) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Јусуф Ју су фи, Скопје. (560) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ангелина Атанасијевска, Скопје. 

(561) 
Свидетелство за завршено УШ одделение, изда-

дено од Осмолетката „Благоја Давков" — Скопје на 
име Ристо Стојановски, Скопје. (562) 

Работна книшка издадена од Охрид на име Сто-
јан Стојановски, Скопје. (563) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Верка Геновска, Скопје. (564) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Стаменовиќ, Скопје. (565) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Струга на име Адем Брахими, Скопје. (566) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Дрита" — е. Рашче, Скопје 
на име Фатима Дураку, Скопје. (567) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Снежана Василевски Скопје. (568) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Сабит Халимов, Скопје. (569) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Владо Георгиев, Скопје. (570) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ми-
ре Арсеновски, Скопје. (571) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Петре, Доста и Донче Тодоровски, 
Скопје. (572) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Реџеп Реџепагиќ, Скопје. (573) 

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 
Скопје на име Атанас и Милица Мишковски, Ско-
пје. (774) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Цветко Павличковеки, Скопје. (575) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Митар Милановиќ, Скопје. (576) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Димче Атанасовски, Скопје. (577) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Лазо Маневски, Скопје. (578) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Божидар Костовски, Скопје. (579) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —• 
Скопје на име Здравко Тасевски, Скопје. (580) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Бојка Ѓорѓиева, Скопје. (581) 

Повласна возна карта за градски сообраќај на 
име Здравко Горевски, Скопје. (582) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Илфет Јашари, Скопје. (583) 

Свидетелство за завршена И година, издаде-
но од Градежното училиште „Чеде Филиповски" — 
Скопје на име Богдан Цивкаровски, Скопје. (584) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Т. Велес на име Димитар Икономов, Скопје. (585) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Нада Ничота, Скопје. (586) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Џемиле Красничи, Скопје. (587) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојница Цветанова, Скопје. (589) 

Службена легитимација, издадена од Градски 
сообраќај —• Скопје на име Стојадин Ѓорѓиев, Ско-
пје. (590) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ирфан Имеров, Скопје. (591) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Трајче Василевски, Скопје. (592) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Зоран Ристиќ, Скопје. (593) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Емин Имеровиќ, Скопје. (594) 

Диплома бр. 764, издадена од Технолошко-ме-
талурски факултет — Скопје на име Драгица Ф. 
Стефановска, Скопје. (595) 
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Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Валентина Тасева, Скопје. (596) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Милорад Челикиќ, Скопје. (597) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Перса Георгиева, Скопје. (598) 

Свидетелство за завршено I клас, издадено од 
Гимназијата „Орце Николов" — Скопје на име Бо-
гица Димитријевиќ, Скопје. (599) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Аница Симоновска, Скопје. (601) 

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Јане Сандански" — Скопје 
на име Алија Сали, Скопје. (600) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Кадри Руста, Скопје. (602) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Седнете Ибраими, Скопје. (603) 

Диплома за завршено заботехничко училиште 
во Скопје на име Благоја Кушевски, Скопје. (604) 

Работна книшка издадена од Скопје на име Ве-
ра Златанова, Скопје. (605) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Вера Златанова, Скопје. (606) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Рамадан Када, Скопје. (607) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Благоја Трајковски, Скопје. (608) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Ибраим Корани, Скопје. (609) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Стојанчо Илијевски, Скопје. (610) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Љубица Панева, Скопје. (611) 

КОНКУРСИ 
Деловниот одбор при Рудници и индустрија за 

хром, антимон и арсен „Радуша" — Ѓорче Петров 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
(реизбор) 

за пополнување на следните работни места: 

1. главен инженер, 
2. раководител на Општиот сектор и 
3. раководител на Финансискиот сектор. 

Покрај општите услови предвидени со Законот 
за работните односи, кандидатите треба да ги ис-
полнуваат и следните услови: 

За работното место под бр. 1 да има завршено 
рударски факултет со над 10 години работно иску-
ство во струката од кои над 5 години на раковод-
но работно место и положен државен испит; 

За работното место под бр. 2 да е дипломиран 
правник со работно искуство над 10 години од кои 
на раководно работно место над 5 години или прав-
ник со работно искуство над 10 години од кои на 
раководно работно место над 8 години; 

За работното место под бр. 3 да има завршено 
економски факултет со работно искуство над 10 
години од кои на раководно работно место над 5 
години или да има завршено вишо економско учи-
лиште со работно искуство над 10 години од кои 
на раководно работно место над 8 години или да 
има завршено средно економско училиште со над 
15 години работно искуство во финансовата стру-
ка од кои на раководно работно место над 10 го-
дини. 

Молбите со потребните документи за склучу-
вање работен однос да се доставуваат до Кадров-
ската служба во работната организација, најдоцна 
15 дена од објавувањето на конкурсот. 
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Деловниот одбор на Заводот за рехабилитација 
на деца и младинци — Скопје 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 

1. Еден инструктор за работно оспособување 
ученици во работилница за машинско плетење 
(трикотаж) — висококвалификуван машиноплетач. 

Кандидатите, покрај општите услови од ОЗРО, 
треба да ги исполнуваат и посебните услови за 
тоа работно место. 

Личниот доход според Правилникот за распре-
делба на личниот доход на работниците во За-
водот. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 
Молбите, со потребните документи, таксирани 

со 1 дин. се доставуваат до Деловниот одбор на 
Заводот за рехабилитација на деца и младинци 
— Скопје — Топанско Поле, пошт. фах 523, со 
ознака „за конкурс". 

Врз основа чл. 44 точка 10 од Законот за ви-
сокото школство во СРМ, Советот на Медицин-
скиот факултет на Универзитетот во Скопје. 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место на 
Медицинскиот факултет: 

— еден хонорарен асистент по иредметот РА-
ДИОЛОГИЈА. 

Кандидатот треба да ги исполнува условите 
предвидени за избор на наставници и соработници, 
согласно чл. 135 и 136 од Законот, за високото 
школство во СРМ („Службен весник на СРМ" бр. 
15/65). 

Молбите таксирани со 1 динар, биографија и 
по еден примерок од научни и стручни трудови се 
поднесуваат до Срекретаријатот на Медицинскиот 
факултет — Скопје или се доставуваат преку по-
шта. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. 

Медицински факултет — Скопје 1192/Ц 

Конкурсната комисија при Земјоделската за-
друга „Црни Дрим" село Џепиште, Дебарско 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за директор на задругата 

Услови: Покрај општите услови предвидени 
со ОЗРО, кандидатот треба да ги исполнува и 
следните услови: 

а) да има висока школска наобразба од земјо-
делски или економски смер, со две (2) години ра-
ботно искуство во струката; 

б) да има виша стручна спрема од земјоделски 
или економски смер и 3 години работно искуство 
во струката; 

в) да има средна стручна спрема од земјодел-
ски или економски смер со 4 години работно ис-
куство. 

Кандидатите се должни на конкурсот за ди-
ректор на задругата, кон својата пријава да при-
ложат докази дека ги исполнуваат условите пред-
видени во став 1, 2 и 3 од овој конкурс. 

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавува-
њето во „Службен весник на СРМ". 
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Советот па Филозофскиот факултет во Скопје 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
— За еден наставник (во сите звања) по пред-

метот историја на грчката литература и историја 
на римската литература; 

— За еден наставник (во сите звања) по пред-
метот историја на уметноста; 

— За еден асистент при Катедрата за историја 
на книжевноетите на народите на СФРЈ „Маке-
донска книжевност"; 

— За еден асистент при Катедрата за англиски 
јазик и литература. 

Пријавите таксирани со еден динар, остана-
тите документи и научни и стручни трудови (до-
колку такви имаат) по еден примерок да се до-
стават до архивата на Филозофскиот факултет во 
Скопје. 

Конкурсот трае еден месец од денот на обја-
вувањето во весникот „Нова Македонија". 

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Економскиот институт на Универзитетот во 
Скопје, 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за избор па соработници со следните звања: 
А — 3 научни соработници во секторот за мак-

кро - економ ски истражувања; 
— 3 научни соработници во секторот за ми-

кро-економски истражувања; 
— 3 научни соработници во секторот за еко-

номика на земјоделството. 
Услови: 
1. завршен докторат 
2. завршен Ш степен на студии и објавени тру-

дови кои имаат научен карактер и 
3. завршен П степен на студии, 10 години ра-

ботно искуство на аналитичко-истражувачки зада-
чи и објавени трудови кои имаат научен карактер 

Б — Научни работници во повисоки звања. 
Другите услови според одредбите на Статутот на 

Институтот и Законот за организација на научно-
истражувачката работа. 

Конкурсот е отворен 30 дена, сметајќи од де-
нот на објавувањето, а во колку не се пополнат ра-
ботните места, пријави можат да се поднесуваат 
уште во рок од 3 месеци. 

Кандидатите треба да ги достават следните до-
кументи: 

1. пријава; 
2. список на објавени и необјавени трудови, со 

приложени трудови; 
3. диплома за завршено образование; 
4. извод од матична книга на родени и 
5. краток опис на досегашното движење Во ра-

ботата и биографски податоци. 
Пријавите се поднесуваат до: Економскиот ин-

ститут на Универзитетот во Скопје. (1189) 

СОДРЖИНА 
Страна 

131. Закон за здравството — — — — — 321 
132. Закон за изменување и дополнување на 

Законот за републичките органи на упра-
вата —> — — •— — — — — — — 333 

133. ,/Закон за изменување и дополнување на 
' Законот за придонесите и даноците на гра-

ѓаните — —• — — —• — — — — 333 
134. Закон за дополнување на Законот за усло-

вите и начинот на кој на здравствените 
установи ќе им се дава надоместок за из-
вршените здравствени услуги на странци 334 

22 јули 1970 

135. Резолуција за подобрување на општестве-
но-економската положба на младата гене-

рација во СР Македонија — — — — 335 
136. Одлука за определување на функционе-

рите па собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија што имаат право на 
надоместок на личниот доход — •— —• 337 

137. Одлука за утврдување височината на на-
доместоците на личните доходи и трошо-
ците на пратениците и функционерите што -
ги избира и именува Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија — — 337 

138. Одлука за утврдување Програма за корис-
тење на делот од приходите од републич-
ките судски такси до 1975 година — — 338 

139. Одлука за избор на членови во Републич-
ката делегација за II Конгрес на само-
управушчите на Југославија — — — 339 

• 140. Одлука за образување на Заедничка ко-
мисија на Републичкиот собор и Социјал-
но-здравственист собор на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија за 
изготвување на закон за Клиничкиот цен-
тар, заводите и институтите на Медицин-
скиот факултет во Скопје — — — — 339 

141. Одлука за избор на претседател и члено-
ви на Заедничката комисија на Републич-
киот и Социјално-здравствениот собор на 
Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија за изготвување на закон за 
Клиничкиот центар, заводите и институ-
тите на Медицинскиот факултет во Скопје 339 

142. Одлука за одобрување на завршната смет-
ка на Републичкиот фонд за кредитирање 
на побрзиот стопански развиток на недо-
волно развиените краишта за 1969 година 340 

143. Одлука за пренесување на правата и об-
врските на основач спрема , Заводот за 
здравствена заштита на мајки и деца на 
Општината на град Скопје — — — — 340 

144/ Заклучоци за кинематографијата во СР 
Македонија — •— — — — — — — 340 

145. / Одлука за ограничување бројот на студен-
1 тите што можат да се запишат на Меди-

цинскиот факултет во Скопје — — — 342 
146. Наредба за измена и дополнување на На-

; редбата за ограничување употребата на 
риболовните средства за стопански и 
спортски риболов — — — •—• — — 342 

147. Наредба за измена на Наредбата за одре-
дување ловостој на одредени видови риби 
и ракови —• — —• — — — — — 342 

148. Извештај ка Републичката изборна коми-
сија за резултатот од дополнителниот из-
бор за пратеник на Републичкиот собор 
на Собранието на СРМ — — — — — 343 

149., Извештај на Републичката изборна коми-
сија за резултатот од дополнителниот из-
бор за пратеник на Соборот на општините 
на Собранието на СРМ — — — — — 343 

150. Одлука за определување височината на 
додатната стапка на придонесот за обез-
бедување средства потребни за покривање 
на обврските настанати со признавањето 
на времето на вршењето па самостојна 
дејност пред востановувањето на задол-
жителното осигурување на самостојните 
занаетчии и угостители. — — — — — 344 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" бр. 10а. 
Пешт. фах 51. Тел. 32-836. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 401-1-16 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат: Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 


