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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ СТАНИЦИ 

На основа член 71 точка1 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Законот за здрав-
ствените станици, што го усвои Народното собра-
ние на Народна Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 6 јуни; 
1958 година и на седницата на Соборот на произ-
водителите одржана на б јуни 1958 година. 

У број 1 
10 јуни 1958 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Коливдевски, е. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ СТАНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Здравствените станици се основни здравствени 

установи што на населението му укажуваат основ-
на здравствена заштита и работат на спречување и 
отстранување на причините и последиците од за-
болувањата. 

Здравствените станици својата дејност, по пра-
вило, ја вршат на одредено подрачје од општи-
ната или во стопанска општествена организација 
односно во самоуправна установа (во натамошниот 
текст: организација и установа). 

Здравствените станици можат да бидат само-
стојни установи или организациони единици на 
здравствени домови. 

Член 2 
Здравствените станици: 

ги следат и ги проучуваат условите под кои 
живее и работи населението, ги проучуваат при-
чините и појавите што штетно влијаат врз здрав-
јето на луѓето, работат на спречување и отстрану-
вање на причините и последиците од заболувања, 
како и на надлежните органи им предлагаат презе-
мање на соодветни мерки; 

— преземаат мерки за спречување и избива-
ње на заразните и други болести; 

— лекуваат болни во своите медицински еди-
ници и во станот на болниот; 

— укажуваат здравствена заштита преку сове-
тувалишта за трудница мајќи, деца и младина; 

— преземаат мерки за заштита на здравствено 
загрозените лица; 

— работат на здравственото просветување на 
населението; 

— вршат патронажна служба; 
— водат статистика и евиденција за својата 

работа. 
Здравствените станици вршат и други заца/чи 

што им се ставени во делокругот со посебни про-
писи. 

Член 3 
Здравствените станици во стопанските орга-

низации во рамките на делокругот од член 2 на 
овој Закон посебно работат на здравствената за-
штита во врска со работните услови во стопанската 
организација и во таа цел особено: 

1. ја вршат превентивната здравствена служба 
во стопанската организација; водат хигиенски над-
зор и ги проучуваат хигиенските прилики во врска 
со работните услови во организацијата; 

2. го следат движењето на професионалните и 
другите заболувања и повредите во работата; ги 
проучуваат причините за појавите на овде болести 
односно повреди и преземаат односно предлагаат 
преземање на потребни мерки за отстранување на 
овие причини; 

3. ги лекуваат болните и повредените работ-
ници и службеници во стопанската организација и 
членовите на нивните семејства и се грижат, во 
случај на потреба, за укажување на здравствена 
заштита од други здравствени установи; 

4. го следат текот на лекувањето и опоравокот 
на работниците и службениците во стопанската 
организација што се наоѓаат на лекување1 односно 
опоравок во други здравствени установи. 

Член 4 
Здравствените станици во установите работите 

од член 3 на овој Закон ги вршат сходно со по-, 
трубите на установите во кои се образувани. 

Член 5 
Здравствените станици се должни, во рамките 

на својот делокруг, да укажуваат здравствена за-
штита на секое лице. 

За услугите што ги укажуваат здравствените 
станици се плаќа надомест. 

Член б 
Здравствените станици што ги основале народ-

ни одбори на општините и здравствените станици 
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основани како организациони единици на здрав-
ствен дом здравствена заштита можат да им ука-
жуваат и на лица што живеат надвор од подрач-
јето на кое ја вршат својата дејност. 

Здравствените станици во организациите и ус-
тановите можат, во согласност со основачот, да им 
укажуваат здравствена заштита на членови и на 
други организации и установи и членови на нив-
ните семејства како и на граѓани. 

Условите под кои здравствените станици им 
укажуваат здравствена заштита на членовите на 
други организации и установи во смисла на прет-
ходниот став се утврдуваат со договор меѓу .ста-
ницата и соодветната организација и установа. 

Член 7 
Здравствените станици се правни лица. 
Здравствените станици се основаат и работат 

како установи со самостојно финансирање. 
Прописите за здравствените установи и уста-

новите со самостојно финансирање се применуваат 
и на здравствените станици. 

Одредбите на овој Закон кои се однесуваат на 
основањето, управувањето, финансовото и матери-
јално работење, надзорот и престанокот на стани-
ците не се применуваат на здравствените станици 
што се образуваат како организациони единици на 
здравствените домови. 

Член 8 
Со здравствените станици се управува врз 

основа на начелата на општественото управување. 

Член 9 
Меѓусебните односи на здравствените станици 

со другите здравствени установи се засноваат врз 
права и должности утврдени со Закон и други 
прописи донесени на основа закон. 

Здравствените станици за исполнување на сво-
ите задачи, соработуваат со другите здравствени 
установи и општествени организации. 

И. ОСНОВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ СТАНИЦИ 

Член 10 
Здравствени станица Основаат народните од-

бори на општините и организациите и установите 
на начинот и под условите пропишани со овој 
Закон. 

Организациите и установите (основаат здрав-
ствени станици по претходна согласност на народ-
ниот одбор на општината (член 18). Здравствена 
станица може да се образува како организациона 
единица на здравствен дом. 

Член 11 
Народниот одбор на општината здравствена 

станица основа за дејност на подрачјето на општи-
ната односно дел од подрачјето на општината. Под-
рачјето на дејноста на здравствената станица го 
одредува народниот одбор со решението за нејзи-
ното основање. 

Два или повеќе народни одбори на општина 
можат заедно да основаат здравствена станица за 
подрачјето на своите општини. 

Решението за основањето на здравствената ста-
ница од претходниот став го донесува народниот 
одбор на општината на чие подрачје здравствената 

станица има седиште, во согласност со народните 
одбори на другите општини. 

Член 12 
Организациите и установите здравствени ста-

ници по правило основаат за укажување здравстве-
на заштита на своите работници и службеници од-
носно членови. 

Две или повеќе организации и установи можат 
да основаат заедничка здравствена станица. 

Член 13 
Здравствена станица задолжително се основа 

во- стопанска организација; 
а) чии работен колектив брои повеќе од 500 

постојани работници и службеници; 
б) во која, со оглед на природата на работата, 

постои опасност по здравјето на работниците и 
службениците; и 

в) што се оддалечени од здравствените уста-
нови. 

Одредби за оцената на постоењето на условите 
од точ. б и в од претходниот став ќе донесе Со-
ветот за народно здравје на Народна Република 
Македонија. 

. Член 14 
Средствата за основање и работење на здрав-

ствената' станица ги обезбедува нејзиниот основач. 
Народните одбори односно организациите .и ус-

тановите што заедно основале здравствена станица 
спогодбено утврдуваат кој дел од средствата за 
основањето и работењето' на здравствената станица 
паѓаат на секој народен одбор односно организа-
ција и установа. 

Во обезбедувањето на средствата за основање 
и работење на здравствена станица во организација 
и установа може, споразумно со основачот, да уче-
ствува и соодветниот завод за социјално осигуру-
вање. 

Член 15 
Решението за основање здравствена станица 

содржи податоци за: 
1) називот и седиштето на здравствената станица; 
2) задачите на здравствената станица; 
3) подрачјето на дејноста на здравствената ста-

ница; 
4) управувањето со здравствената станица; 
5) имотот што на здравствената станица и се 

дава на управување; 
6) фондовите што здравствената станица може 

да ги има; 
7) државниот орган надлежен за работите и 

задачите на здравствената станица. 
Решението за основање здравствена станица од 

организација и установа ги содржи податоците од 
точка 1—6. 

Орган надлежен за работите и задачите на 
здравствените станици и организациите и устано-
вите е. органот на општиот надзор (член 62). 

Решението за основање на здравствена станица 
народниот одбор го донесува со рамноправно уче-
ство на обата собора на народниот одбор. 

Член 16 
За основање на здравствена станица основачот 

е должен: 
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1) да обезбеди нужни простории што одгова-
раат на пропишаните санитарно-технички услови; 

2) да обезбеди нужна опрема; 
3) да обезбеди стручен персонал за работата на 

здравствената станица. 
Условите од претходниот став поблиску ќе ги 

одреди Советот за народно здравје на Народна Ре-
публика Македонија. 

Член 17 
Секоја здравствена станица се регистрира спо-

ред прописите за регистрација на установите Со са-
стојно финансирање, 

Органот надлежен за регистрација за изврше-
ниот упис во регистарот ја известува здравстве-
ната станица, основачот на станицата, органот на 
надзорот и Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија. 

Здравствената станица со регистрирањето се 
здобива со својство на правно лице. 

Член 18 
За давање согласност за основање на здрав-

ствена станица од организација односно установа 
(член 10 став 2) е надлежен советот за народно 
здравје на народниот одбор на општината. 

Советот за народно здравје на народниот одбор 
на општината при давање на согласност од прет-
ходниот став утврдува дали основачот ги исполнил 
условите од член 16 на овој Закон. Давањето на со-
гласноста не може да се рдбие ако основачот ги 
исполни пропишаните услови. 

Против решението од претходниот став со кое 
е одбиено давањето на согласноста, основачот може 
во рок од 15 дена од примањето на решението да 
изјави жалба до Советот за народно здравје на над-
лежниот народен одбор на околија. 

III. ПРАВИЛА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ СТАНИЦИ 

Член 19 
Секоја здравствена станица има правила со 

кои се одредува нејзината организација и работа. 
Правилата на здравствената станица особено 

содржат одредби за: 
1) органите на здравствената станица, начинот 

на нивното образување, нивните права и долж-
ности, како и за нивните меѓусебни односи; 

Ј) внатрешната организација и работата на 
здравствената станица; 

3) правата и должностите на раководниот и 
другиот персонал; 

4) економското и финансовото работење на 
здравствената станица и расподелбата на приходите; 

5) фондовите на здравствената станица и на-
чинот на употребата на средствата од фондовите со 
кои здравствената станица самостојно располага. 

Член 20 
Правилата на здравствена станица што ја ос-

новал народен одбор ги донесува управниот одбор 
на здравствената станица, а ги потврдува советот 
за народно здравје на надлежниот народен одбор 
на општината*. 

Правилата на здравствена станица основана од 
организација односно установа ги донесува управ-

ниот одбор на здравствената станица, а ги потвр-
дува нејзиниот основач во согласност со советот 
за народно здравје на надлежниот народен одбор 
на општината. 

IV. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ СТАНИЦИ 

Член 21 
Со здравствената станица управува управен 

одбор и управник. 

1) Управен одбор 

Член 22 
Управниот одбор на здравствената станица се 

состои од најмалку седум члена. Бројот на члено-
вите на управниот одбор го одредува (народниот од-
бор на општината што ја основал станицата односно 
народниот одбор на општината на чие подрачје се 
наоѓа станицата*. 

Управниот |)дбор на здравствена станица го 
сочинуваат членови на работниот колектив на ста-
ницава и надлежниот завод за социјално осигуру-
вање, како и граѓани што покажуваат интерес за 
работите на заштитата на народното здравје. Бро-
јот на претставниците на работниот колектив нЅа 
здравствената станица не може да биде поголем од 
една четвртина од вкупниот број членови на управ-
ниот одбор, а на заводот за социјално осигурување 
од два члена. 

Во управниот одбор на здравствена станица ос-
нована од организација и установа една половина 
членови на управниот одбор се именуваат од редот 
на лицата што ги предлага основачот. 

Управникот на здравствената станица е член 
на управниот одбор по своето службено место. 

Член 23 
Управниот одбор на здравствена станица го 

именува и разрешува народниот одбор на општи-
ната на чие подрачје станицата има сво* седиште. 

Член 24 
Управниот одбор на здравствена станица се име-

нува на две години. 
Народниот одбор може и пред истекот на ова 

време да го разреши од должност целиот управен * 
одбор или само член на одборот и на нивно место 
да именува други ако нивната работа е ло спро-
тивност со законите и другите прописи и.Пи ако 
ја запоставиле својата должност. 

Член 25 
Членовите на управниот одбор својата должност 

во управниот одбор ја вршат бесплатно 
Членовите на управниот одбор за гремето до-

дека се зафатени со работа во управниот одбор 
имаат право на надомест на стварно загубената 
заработувачка, како и право на надомест на-
правените трошоци што ги имале во врска со вр-
шењето на својата должност. 

Член 26 
Управниот одбор од редот на своите членови 

избира претседател. 
Управникот на здравствената станица и прет-

ставниците на работниот колектив на станицата не 
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можат да бидат избирани за претседател на управ-
ниот одбор. 

Член 27 
Управниот одбор работи на седници. 
Седниците на управниот одбор ги свикува и ги 

раководи претседателот на управниот одбор. 
• Претседателот свикува седница но потреба, а 

најмалку еднаш месечно. 
Претседателот е должен да свика седница ако 

тоа го бара органот на општиот надзор на здрав-
ствената станица, стручниот колегиум, управникот, 
една третина членови на управниот одбор или ра-
ботниот колектив на здравствената станица. 

Член 28 
Управниот одбор полноважно решава ако на 

седницата..присуствуваат повеќе од половината не-
гови членови, а заклучоци и одлуки донесува со 
мнозинство гласови на присутните членови. 

За седницата на управниот одбор се води за-
писник. 

Член 29 
Управниот одбор може за проучување на од-

делни прашања и подготвување на предлози по 
работите од својот делокруг да образува повремени 
комисии. 

Со решението за образување на комисија се 
одредуваат нејзините задачи и нејзиниот состав. 

Член 30 
Управниот одбор на здравствената станица: 
1) ја следи работата на здравствената станица, 

се грижи здравствената станица да ги извршува 
своите задачи; 

2) го утврдува планот за работата на здрав-
ствената станица и се грижи за неговото правилно 
остварување; 

3) ги утврдува, согласно со постојните прописи, 
претсметката на приходите и расходите и заврш-
ната сметка на здравствената станица и ги доста-
вува на потврда на надлежниот орган; 

4) одлучува во согласност со советот за народно 
здравје на народниот одбор на општината за це-
ните на здравствените услуги; 

5) решава, согласно постојните прописи за упо-
требата на средствата од фондовите на здравстве-
ната станица; 

6) одлучува за барање кредит; 
7) одлучува, во согласност со посебни прописи, 

за инвестициите што се инвестираат од средствата 
на здравственана станица и дава предлог за фи-
нансирањето на инвестициите од претсметката и од 
други средства на основачот; 

8) ги назначува согласно постојните прописи 
старешините и службениците од прва и втора 
врста; 

9) решава по приговорите на службениците и 
работниците против решенијата на управникот за 
службеничките односно работните односи; 

10) го донесува во согласност со општинскиот 
собор на Надлежниот народен одбор на општи-
ната, правилникот за платите; 

11) решава во согласност со советот за народно 
здравје на надлежниот народен одбор на општи-
ната за проширување на здравствената станица; 

12.) го донесува домашниот и работниот ред на 
здравствената станица; 

13) се грижи за финансиското и економското 
работење и употребата на општонародниот имот; 

14) се грижи за правилниот однос на персо-
налот н:а здравствената станица спрема лицата што 
бараат здравствена услуга од станицата и ги пре-
тресуваат забелешките и предлозите на граѓаните 
во врска со работата на здравствената станица и 
нејзиниот персонал; 

15) се грижи за школувањето и стручното усо-
вршување на персоналот; 

16) се грижи за остварување на соработката на 
здравствената станица со соодветни установи и ор-
ганизации; 

17) врши други работи што му се ставени во) 
делокруг со закон и други прописи 

Управниот одбор на здравствената станица во 
стопанска и општествена организација и установа 
работите од точ. 3, 9 и 11 на претходниот став ги 
врши и во согласност со основачот. 

2) Управник 

Член 31 
Со работата на здравствена станица непосредно 

раководи управник. 
За управник на здравствена станица се назна-

чува лекар со положен стручен испит. 
Условите што управникот треба да ги испол-

нува поблиску ќе ги одреди Советот за народно 
здравје на Народна Република Македонија. 

Управникот на здравствена станица го назна-
чува и разрешува согласно постојните прописи ос-
новачот на здравствената станица. Управникот на 
здравствена станица на организација односно уста-
нова се назначува со претходна согласност на' со-
ветот за народно здравје на народниот одбор на 
општината кој цени дали кандидатот ги испол-
нува условите од став 2 на овој член. 

Член 32 
Управникот на здравствената станица: 
1) ја организира и раководи работата на здрав-

ствената станица и ги извршува и спроведува за-
коните и другите прописи, како и заклучоците на 
управниот одбор на здравствената станица; 

2) се грижи за стручната работа на здравстве-
ната станица и работата на персоналот; 

3) ја претставува и застапува здравствената 
станица како правно лице; 

4) ја извршува како наредбодар,ец претсмет-
ката на приходите и расходите на здравствената 
станица; 

5) го предлага правилникот за платите, се 
грижи за изготвување на предлогот на правилата, 
претсметката на приходите и расходите и заврш-
ната сметка*, домашниот и работниот ред, калку-
лаџијата на цените на здравствените услуги и пла-
нот за работата на здравствената станица; 

6) му помага на претседателот на управниот 
одбор во подготвувањето на седниците на управ-
ниот одбор; 

7) врши назначување на работниците и службе-
ниците што не ги назначува управниот одбор и 
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донесува решенија за службеничките односи на 
сите службеници на станицата; 

8) ги1 распоредува службениците и работни-
ците по работни места и врши надзор над нивната 
работа; 

9) се грижи за дисциплината во работата на ра-
ботниците и службениците; 

10) се грижи за стручното усовршуваше на . 
здравствените работници и службеници; 

11) се грижи за чување и правилно користење 
на имотот што на станицата и е даден на управу* 
вање; 

.12) ариш и други работи што му се ставени во 
делокруг со други прописи. 

Член 33 
Управникот на здравствената станица е должен 

да го запре извршувањето на одлуките ч заклу-
чоците на упрвниот одбор што се во спротивност 
со закон и други прописи донесени врз основа на 
закон и за тоа без одлагање да го извести органот 
на општиот надзор на здравствената станица. 

Правото на задржување од претходниот став 
во случај ако не го изврши управникот на стани-
цата е овластен да го изврши органот на непосред-
ниот надзор на станицата. 

Задржувањето од претходните ставови се вр-
ши во рок од осум дена од донесувањето на одлу-
ката односно заклучокот со писмено и образложено 
решение што му се доставува и на управниот одбор. 

Со одлуките и заклучоците од став 1 на овој 
Закон ќе се постапи согласно член 63 од овој Закон. 

3) Стручен колегиум 
Член 34 

Во здравствените установи во кои се зашилени 
најмалку двајца лекари се образува стручен ко-
легиум. 

Членовите на стручниот колегиум по своето 
службено место се управникот, помошникот на 
управникот на здравствена станица и раководите-
лот на медицинските и другите единици на ста-
ницата. 

Управниот одбор може за членови на струч-
ниот колегиум да именува и други лица од редот 
на лекарскиот и помошниот лекарски персонал на 
станицата. 

Член 35 
Стручниот колегиум е советодавен орган на 

управникот во стручната работа и другите поважни 
прашања од делокругот на здравствената станица. 

Стручниот колегиум задолжително ќе се ислу-
ша по поважните акти што органите на здравстпе-
ната станица ги донесуваат, а особено по предлогот 
на претсметката на приходите и расходите и за-
вршната сметка, правилата, домашниот и 'работниот 
ред, правилникот за платите, кал кул аци јата на 
цените на здравствените услуги, планот за работа, 
основањето на нови единици на здравствената ста-
ница и организацијата и методот на работата на 
здравствената станица, назначувањето на стручен 
персонал и слично. 

Член 36 
Стручниот колегиум работи на седници. 
Седниците на стручниот колегиум ги свикува и 

ги раководи управникот на здравствената станица. 

Член 37 
Поблиски одредби за составот и [работата на 

стручниот колегиум се одредуваат со правилата на 
здравствената станица. 

V. ОРГАНИЗАЦИЈА. НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
СТАНИЦА 

Член 38 
Здравствените станици здравствената заштита 

ја остваруваат преку свои превентивни, диагнос-
тички и лечебни единици (медицински единици) кои 
се образуваат според природата и сродноста на ра-
ботите во врска со укажувањето на здравствената 
ломот. 

Здравствената станица што ја основал народ-
ниот одбор задолжително има: 

1. хигиена-епидемиолошка служба со лабора-
торија; 

2. ординација за општа пракса; 
3. советувалиште за трудиици со бабичка 

служба. 
Здравствената станица во организација односно 

установа задолжително има: 
1. хигиено-епидемиолошка служба со лабора-

торија и 
2. ординација за општа пракса. 
Секоја здравствена станица може, по потреба, 

да основа и други медицински единици. 
Бројот и видот на медицинските единици во 

секоја здравствена станица се одредуваат со прави-
лата на здравствената станица односно со одлука 
донесена по постапката пропишана за донесуваше 
на правилата на станицата. / 

Член 39 
Во одделни здравствени станици во случај на 

оправдана потреба можат да се образуваат и спе-
цијалистички ординации. 

Условите за образување на специјалистички 
ординации ги одредува Советот за народно здравје 
на Народна Република Македонија, 

Член 40 
За згрижување и изолирање на болни од акутни 

и други заразни болести чие лекување изискува 
постојанен лекарски надзор здравствените станици 
можат да основаат болничко одделение (стационар) 
со^најмногу 30 болнички постели. 

Поблиски прописи за оцена на потребата од 
основање на болничко одделение и условите за не-
говото основање како и за неговата организација 
и работа донесува Советот за народно здравје на 
Народна Република Македонија. 

Секретаријатот на Советот за народно здравје 
на Народна Република Македонија може, во случај 
на особена потреба, да одобри бројот на постелите 
во одделни стационари да биде поголем од 30. 

Член 41 
Здравствените станици можат надвор од своето 

седиште, по потреба да образуваат свои помошни 
медицински единици за вршење на одредени работи 
од својот делокруг во поедини делови од подрачјето 
на својата дејност. 
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Здравствените станици во стопанските органи-
зации можат да образуваат медицински единици 
за вршење на одредени работи од својот делокруг 
во погонските и деловните единици на стопанската 
организација. 

Медицинските единици НА став 1 и 2 на ОВОЈ 

член се образуваат со претходна согласност на со-
ветот за народно здравје на (надлежниот народен 
бдбор на општина. 

Член 42 
Советот за народно здравје на Народна Репуб-

лика Македонија поблиску ќе ги одреди минимал-
ните услови во поглед опремата и персоналот што 
треба да ги исполнува поедините медицински еди-
ници во здравствените станици, како и начелата 
за нивната организација и работа. 

VI. РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ СТАНИЦИ 

1. Почнување со работа 

Член 43 
Здравствените станици на установите и органи-

зациите не можат да почнат со работа додека не 
добијат одобрение за почнување со работа. Одо-
брението за почнувањето со работа на здравствена 
станица го издава органот на управата н а д е ж е н 
за работите на народното здравје на надлежниот 
народен одбор на општината по регистрирањето на 
станицата. 

Член 44 
При давањето на одобрение за почнување со 

работа се утврдува дали просториите во кои здрав-
ствената станица ќе ја обавува својата дејност од-
говарат на пропишаните санитарно-технички ус-
лови и дали станицата се снабдила со нужната 
спрема и обезбедила потребен стручен персонал 
(член 16). 

Член 45 
Против решението на органот на управата над-

лежен за работите на народно здравје со кое се 
у скратува давањето на одобрение за почнување со 
работа може во рок од 15 дена од денот на него-
вото примање да се изјави жалба до органот на 
управата надлежен за работите на народното здравје 
на народниот одбор на околијата. 

Член 46 
Одредбите за почнување со работа на здрав-

ствената станица сходно важат и за почнување со 
работа на новооснована медицинска единица во по-
стојна здравствена станица. 

2) Стручна работа 

Член 47 
Здравствените станици стручната работа ја 

вршат во рамките на утврдениот им делокруг. Со-
ветот за народно здравје надлежен за вршење над-
зор може по потреба да одлучи здравствена ста-
ница, доколку за тоа е оспособена, да врши и по-
себни задачи од областа на заштитата на народ-
ното здравје. 

Член 48 
Здравствените станици во организации и уста-

нови основани за потребата на организацијата и 

установата се должни во итни случаи да укажат 
здравствена услуга и на лица што не се на работа 
во организацијата или установата. 

Член 4'9 
Здравствените станици се должни, на барање 

од болници и други здравствени установи, да да-
ваат обавестувања за текот на болеста на лицата 
што ги лечеле како и да им даваат други податоци 
во врска со лечењето на болните. 

Обврската од претходниот став ја имаат и бол-
ниците за лица што се упатени преку здравствена 
станица. 

Член 50 
Здравствените станици најмалку еднаш годи-

шно поднесуваат извештај за својата работа до со-
ветот за народно здравје на надлежниот народен 
одбор на општината. 

Здравствените станици извештаите од претход-
ниот сткв ги доставуваат и до здравствените уста-
нови што ќе ги одреди Советот за народно здравје 
на Народна Република Македонија. 

Член 51 
Распоредот на работното време во здравстве-

ните станици го утврдува управниот одбор на 
здравствената станица во согласност со органот на 
управата надлежен за работите ца народното 
здравје на народниот одбор на општината, а во 
рамките на упатства на Советот за народно здравје 
на Народна Република Македонија. 

Член 52 
Здравствените станици водат потребни книги за 

својата работа. 
Поблиски пропиете за водењето на книгите од 

претходниот став донесува Советот за народно 
здравје на Народна Република Македонија. 

VIII. ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ 

Член 53 
Стручните работи во здравствените станици ги 

вршат лица што имаат прошарана стручна спрема 
за вршење на соодветната работа. -, 

Член 54 
Во здравствени станици не мо-кат на одделни 

работни места да работат лица што болуваат од 
хронична заразна болест или се бакцилоносители. 

Советот за народно здравје на Народна Репуб-
лика Македонија ќе донесе поблиски одредби за 
работните места на кои лицата ед претходниот 
став не можат да работат во здравствените станици. 

Член 55 
Лицата на работа во здравка вените станици се 

под постојанен здравствен надзор. Целта на здрав-
ствениот надзор е да се утврди дали постојат преч-
ки за работење во здравствена станица во смисла 
на член 54 од овој Закон. 

Здравствениот надзоо опфаќа 
1. здравствен преглед пред забивањето 

службеничкиот односно работниот однос; 
2. повремен здраестве г преглед на лицата во 

текот на траењето на службениот односно работ-
ниот однос. 
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Поблиски прописи за начинот и роковите во 
кои се врши здравствениот преглед донесува Со-
ветот за народно здравје на Народна Република 
Македонија. 

Член 56 
Контрола над работата на здравствениве работ-

ници врши управникот на здравствената станица 
и раководителот на медицинската единица.. 

VIII, ФИНАНСОВО И МАТЕРИЈАЛНО 
РАБОТЕЊЕ 

Член 57 
Финансовото работење здравствените станици 

го вршат врз основа на својата претсметка на при-
ходите и расходите. 

За извршување на претсметката на приходите 
и расходите се составува завршна сметка. 

Член 58 
Здравствените станици своите расходи по пра-

вило ги покриваат од сопствените приходи, 
Приходите на здравствените станици се надо-

мест, што станицата ја наплатува за укажување на 
здравствени услуги и за извршување и спроведу-
вање на одделни здравствени мерки. 

Средства за превентивниот дел од работата на 
здравствената станица должни се да обезбедат ос-
новачот и соодветниот завод за социјално осигу-
рување. 

Член 59 
Здравствените станици самостојно располагаат 

со. своите приходи во границите* на својата прет-
сметка на приходите и расходите, постојните- про-
писи и своите правила. 

Член 60 
Вишокот на приходите над расходите што ќе 

се покаже врз основа на потврдената завршна 
сметка на здравствената станица се распоредува во 
фондовите на станицата, доколку со посебни про-
писи не е одредено средствата на поедини фондови 
да се образуваат и на друг начин. 

Кој дел од вишокот на приходите над расхо-
дите се распоредува во поедините фондови на 
здравствената станица одредува управниот одбор 
на станицата во согласност со Советот за народно 
здравје на народниот одбор на општината. 

Актот на управниот одбор на здравствената* 
станица, основана од организација или установа, за 
распоредот на средствата го потврдува основачот 
на станицата. 

. Член 61 
Надлежните државни органи што на здрав-

ствената станица и одредиле извршување на по-
себни задачи од областа на заштитата на народното 
здравје или спроведување на здравствени мерки, 
се должни претходно на станицата да и обезбедат 
потребни средства за извршување и спроведување 
на овие задачи1 и мерки, доколку со посебни про-
писи не е инаку одредено. 

Доколку со посебни прописи не е инаку чред-
видено се плаќа надомест и за извршување на по-
едини здравствени мерки што на здравствената 
станица и се доверени од установата или стопанска 
односно општествена организација. 

IX. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ СТАНИЦИ 

Член 62 
Општ надзор над законитоста на работата на 

здравствените станици врши: советот за народно* 
здравје на народниот одбор на општината, а непо-
среден надзор органот на управата на истиот на-
роден одбор надлежен за работите на народното 
здравје. 

Надзор над работата на сите здравствени ста-
ници за извршувањето на сојузните и.републичките 
прописи и мерки од областа на здравствената за-
штита врши Советот за народно здравје на На-
родна Република Македонија. 

Член 63 
Советот за народно здравје на надлежниот на-

роден одбор на општината има право и должност 
да ги поништува и укинува актите и заклучоците 
на управниот одбор на здравствената станица до-
несени БОН управната постапка, ако истите се ва 
спротивност со закон, други прописи и правилата 
на станицата. 

Советот од претходниот став е должен да до-
несе свое решение веднаш, а најдоцна во рок од 
20 дена од денот кога е примен извештајот на 
управникот на здравствена станица за задржување 
заклучок односно актот на управниот одбор (член 33). 

Ако советот не донесе решение во рокот од 
претходниот став заклучокот односно актот на 
управниот одбор останува во сила 

Член 64 
Надзор над стручната работа на здравствените 

станици се врши според посебни прописи. 

X. ПРЕСТАНОК НА ЗДРАВСТВЕНАТА СТАНИЦА 
Член 65 

Здравствената станица престанува да постои во 
следните случаи: 

1. кога престане потребата за станицата; 
2. кога не постојат неопходните технички и 

други материјални услови за работата на стани-
цата; 

3. кога станицата се соедини со друга здрав-
ствена установа; 

4. кога на станицата трајно и се забрани на-
тамошната работа. 

Член бб 
Одлука за престанок на здравствените станици 

во случаевите од точка 1, 2 и 3 на претходниот 
член донесува основачот на станицата. 

Организацијата и установата што има намера 
да донесе одлука за престанок на здравствена ста-
ница во случајот од точка 1 на член 65 од овој За-
кон е должна за тоа претходно да го извести на-
родниот одбор на општината кој во -рок од еден 
месец од денот на примањето на обавестувањето 
може со надомест до стварната вредност да го пре-
земе инвентарот и другата опрема на здравствената 
станица.. 

Народниот одбор, во споразум со организаци-
јата и установата, може 'да ја преземе и зградата 
и просториите во кои е сместена здравствената 
станица. 
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Здравствената станица не може да престане 
со работа пред истекот на рокот од став 2 на овој 
член. 

Член 67 
Советот за народно здравје на народниот одбор 

на околната може времено да ја забрани работата 
на здравствената станица ако просториите и опре-
мата на станицата не одговараат на пропишаните 
санитарни и технички услови или ако станицата 
не располага со пропишаниот минимален стручен 
кадар или стручната работа во станицата ја вршат 
лица без стручна спрема. 

Ако недостатоците од претходниот став се не-
одклониви на здравствената станица може трајно 
да и се забрани работата. 

Против решението за времена односно трајна 
забрана на работата на здравствената станица и 
одделна медицинска единица може во рок од 15 
дена да се изјави жалба до Советот за народно 
здравје на Народна Република Македонија. 

XI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 68 
Доколку дејанието не претставува кривично де-

ло, со парична казна до 20.000 динари че се казни 
за прекршок управникот на здравствената станица 
односно друго одговорно лице во здравствената ста-
ница ако: 

1» здравствената станица врши работи што не 
спаѓаат во нејзин делокруг; 

2^ здравствената (станица отпочне со работа 
пред нејзиното регистрирање и одобрување за за-
почнување со работа; 

3. дозволи стручните работи во здравствената 
станица да ги вршат лица што немаат соодветна 
стручна спрема за вршење на тие работи; 

4. не врши стручен надзор над работата на 
стручниот персонал на здравствената станица, а 
таков надзор ^ задолжителен; 

• 5. спречува овластените лица да вршат преглед 
на стручната работа во станицата или ќе ги спро-
ведува мерките одредени со прописи или што ги 
одредил надлежниот орган; 

6. во здравствената станица не се одржува ред 
и чистота; 

7. при укажувањето на здравствената помош не 
се придржува за прописите за пресметнување на 
цените; 

8. во здравствената станица не се одржува од-
редено работно време и дежурната служба; 

9. неоправдано се откаже укажување на здрав-
ствена помош на болни лица било во здравствената 
станица или БОН здравствената станица; 

ДО. без оправдани причини не се врши служ-
бата во поедините медицински единици; 

И. за вршењето на стручната работа се употре-
буваат простории или опрема што не им одговараат 
на пропишаните санитарно-технички услови; 

12. не се одржува опремата и инструментите 
во исправна состојба; 

13, средствата за пренос на болни се користат 
за лични потреби или ненаменски. 

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 69 
Постојните здравствени станици ќе ја ускладат 

својата организација со одредбите од овој Закон 
во рок од шест месеца од неговото влегување во 
сила. 

Постојните здравствени станици се должни во 
рок од шест месеци од донесувањето на поблиските 
прописи за извршувањето на овој Закон да (го 
обезбедат пропишаниот минимален број на стручни 
работници. 

Здравствените станици се должни во рок од 
една година од донесувањето на поблиските про-
писи да обезбедат нужни простории кои одговараат 
на пропишаните санитарно-технички услови. 

Член 70 
Здравствените установи што вршат задатоци од 

член 2 на овој Закон се должни во рок од шест 
месеци од неговото влегување во сила да го из-
менат називот и да се сообразат со неговите од-
редби. 

Член 71 
Со влегувањето во сила на овој Закон преста-

нуваат да важат сите прописи што се во спротив-
ност со неговите одредби. 

Член 72 
Поблиски прописи за извршувањето на овој За-

кон донесува Советот за народно здравје на На^ 
родна Република Македонија. 

Член 73 
Овој Закон влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

174. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ ДОМОВИ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото ус-
тројство и органите на власта на Народна Репуб-
лика Македонија се прогласува Законот за здрав-
ствените домови, што го усвои Народното собрание 
на Народна Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 6 јуни 1958 година. 

У број 2 
10 јуни 1958 година 

Скопје 
Претседател Претседател 

на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, е. р. Љ. Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ ДОМОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Здравствените домови се здравствени установи 

кои на подрачјето на општината работат на спречу-
вањето и отстранувањето на причините и последи-
ците од заболувањата, како и ги координираат ра-
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ботите на здравствените станици на подрачјето за 
кое се основани и му укажуваат на населението 
здравствена заштита. 

Член 2 
Здравствените домови се правни лица. 
Здравствените домови се основаат и работат 

како установи со самостојно финансирање. 
Прописите за здравствените установи и уста-

новите со самостојно финансирање се применуваат 
и на здравствените домови. 

Член 3 
Со здравствените домови се управува врз ос-

нова на начелата на општественото управување. 

Член 4 
Меѓусебните односи на здравствените домови 

со другите здравствени установи се засноваат врз 
правата и должностите утврдени со Закон и други 
прописи донесени на основа закон. 

Здравствените домови, за исполнување на сво-
ите задачи, соработуваат со други ' здравствени 
установи и општествени организации. 

Член 5 
Здравствените домови се должни во рамките на 

својот делокруг да укажуваат услуги на секоја 
организација односно установа и на секое лице. 

За услугите што здравствените домови ги ука-
жуваат се плаќа надомест. 

И. ЗАДАЧА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ 
Член 6 

Здравствениот дом во вршењето на работите 
на здравствената заштита: 

ги следи и проучува условите под кои живее 
и работи населението; ги проучува причините и по-
јавите што штетно влијаат врз здравјето кај лу-
ѓето, работи на спречувањето и отстранувањето на 
причините и последиците од заболувањата, како и 
предлага на надлежните органи преземање на соод-
ветни мерки: 

— презема мерки за спречување и созбивање 
на заразните и други болести; 

— презема мерки за заштита на здравствено 
загрозените лица и подрачја; 

— на здравствените установи, стопанските и оп-
штесвените организации и на ^самоуправните уста-
нови им дава преку своите служби стручна помош 
во остварувањето на нивните задачи во врска со 
заштитата на народното здравје; 

— работи на здравственото воспитување на на-
селението; 

— врши патронажна служба; 
— води статистика и евиденција за својата ра-

бота. 
Здравствениот дом врши и други задачи што му 

се ставени во делокруг со посебни прописи. 

Член 7 
Здравствениот дом, покрај работите од него-

виот делокруг утврден во чл. 6 од овој Закон, има 
право и должност да: 

— ја координира стручно-методолошката работа 
на сите здравствени установи од подрачјето на оп-
штината, освен на болниците; 

— бара од здравствените установи од подрач-
јето на општината одредени статистички и други 
податоци и обавестувања од областа на работата 
на установата; 

— му дава на советот за народно здравје на 
народниот одбор што го основал предлози и мисле-
ња за преземање на одделни здравствени мерки 
за да се заштити здравјето на населението; 

— му дава на советот за народно здравје на на-
родниот одбор мислења по акти што народниот 
одбор и советот ги донесуваат во областа на на-
родното здравје. 

— му предлага на советот за народно здравје 
на народниот одбор што го основал преземање на 
соодветни мерки спрема одделни здравствени уста-
нови) во случај на неизвршување на работи од 
општо значење за заштитата на народното здравје 
на подрачјето на општината; 

свикува советување со претставници на здрав-
ствените установи и други здравствени работници 
за претресување на прашања од општ интерес за 
заштита на народното здравје за подрачјето на 
општината. 

III. ОСНОВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕН ДОМ 

Член 8 
Здравствен дом основаат народните одбори на 

општините (општински здравствен дом) на начинот 
и под условите пропишани со овој Закон. 

Два или повеќе народни одбори на општина 
можат да основ ат заеднички здравствен дом. 

Член 9 
На подрачјето на општината постои по пра-

вило еден општински здравствен дом. 
Дејноста на здравствениот дом се простира на 

подрачјето за кое е основан домот. 

Член 10 
Решението за основање на здравствен дом со-

држи податоци за: 
1. називот и седиштето на домот; 
2. задачите на домот; 
3. подрачјето и дејноста на домот; 
4. управување со домот; 
5. имотот што на домот му се дава на запрашу-

вање; 
6. фондовите што домот може да ги има; 
7. државниот орган надлежен за работите и 

задачите на домот. 
Решението за основање на здравствен дом на-

родниот одбор го донесува со рамноправно учество 
на обата собора на народниот одбор. 

Решението за основање на здравствен дом од 
чл. 8 ст. 2 на овој Закон го донесува народниот 
одбор на општината на чие подрачје домот има 
седиште, во согласност и со одборот на другите 
општини. 

Член 11 
Здравствен дом може да се основа ако се ис-

полнети следните услови: 
1. да се обезбедени нужни простории што од-

говараат на пропишаните счнитарно-технички 
услови; 
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2. да е обезбедена нужна опрема; 
3. да е обезбеден стручен персонал нужен за 

работата на домот. 
Условите од претходниот став поблиску ќе ги 

одреди Советов за народно здравје па Народна 
Република Македонија. 

Член 12 
Здравствениот дом се регистрира според пропи-

сите за регистрација за установите со самостојно 
финансирање. 

Органот надлежен за регистрација за изврше-
ниот упис во регистарот го известува здравстве-
ниот дом, органот на надзорот и Советот за на-
родно здравје на Народна Република Македонија. 

Со регистрирањето здравствениот дом се здо-
бива со својство на правно лице. 

IV. ПРАВИЛА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ 

Член 13 
Секој здравствен дом има правила со кои се 

одредува организацијата и работата на домот. 
Правилата на здравствениот дом особено содр-

жат одредби за: 
1. органите на домот, начинот на нивното обра-

зување, нивните права и должности, како и за нив-
ните меѓусебни односи; 

2. внатрешната организација и работата на 
домот; 

3. економското и финансовото работење на до-
мот и расподелбата на приходите; 

4. правата и должностите на раководниот и дру-
гиот персонал; 

5. фондовите на здравствениот, дом и начинот 
на употребата од фондовите со кои домот само-
стојно располага. 

Член 14 
Правилата на здравствениот дом ги донесува 

управниот одбор на домот, а ги потврдува советот 
за народно здравје на народниот одбор што го ос-
новал. 

VI ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ 

Член 15 
Со здравствениот дом управува управен одбор 

и управник. 

1. Управен одбор 

Член 16 
Управниот одбор на здравствениот дом се сос-

тои од најмалку седум члена. Бројот на членовите 
на Управниот одбор го одредува народниот одбор 
што го основал домот. 

Управниот одбор на здравствениот дом го сочи-
нуваат членови на работниот колектив на домот и 
надлежниот завод за социјално осигурување, како 
и граѓани што покажуваат интерес за работите на 
.заштитата на народното здравје. Бројот на претргав 
ниците на работниот колектив на здравствениот 
дом не може да биде поголем од една четвртина 
од вкупниот број членови на управниот одбор, а 

Заводот за социјално осигурување од два члена. 

Управникот на здравствениот дом е член на 
управниот одбор по своето службено место. 

Член 17 
Управниот одбор на здравствениот дом го име-

нува и го разрешува народниот одбор на општи-
ната што го основал домот. 

Управниот одбор на здравствениот дом се име-
нува на две години. 

Народниот одбор може и пред истекот на ман-
датот на управниот одбор да го разреши од долж-
ност целиот управен одбор или само член на од-
борот и на нивно место да именува други, ако нив-
ната работа е во спротивност со закон, или други 
прописи или ако ја запоставиле својата должност 
во управниот одбор. 

Член 18 
Членовите на управниот одбор на здравстве-

ниот дом својата должност во управниот одбор ја 
вршат бесплатно. 

Членовите на управниот одбор за времето до-
дека се зафатени со работа во управниот одбор 
имаат право на надомест на стварно загубената 
заработувачка, како и право на надомест за на-
правените трошоци што ги имале во врска со вр-
шењето на својата должност. 

Член 19 
Управниот одбор од редот на своите членови 

избира претседател. 
Управникот на здравствениот дом и претстав-

ниците на работниот колектив на домот не можат 
да бидат избрани за претседател на управниот 
одбор. 

Член 20 
Управниот одбор работи на седници. 
Седниците на управниот одбор ги свикува и со 

нив раководи претседателот на управниот одбор. 
Претседателот свикува седница по потреба, а 

најмалку еднаш месечно. 
Претседателот е должен да свика седница ако 

тоа го бара органот на општиот надзор на здрав-
ствениот дом, стручниот колегиум, управникот, 
една третина членови на управниот одбор или ра-
ботниот колектив на здравствениот дом. 

Член 21 
Управниот одбор полноважно решава ако на 

седницата присуствуваат повеќе од половина чле-
нови на управниот одбор, а заклучоци и одлуки 
донесува со мнозинство гласови на присутните 
членови. 

За седницата на управниот одбор се води за-
писник. 

Член 22 
Управниот одбор може за проучување на од-

делни прашања и подготвувања на предлози по 
работите од својот делокруг да образува повремени 
комисии. I 

Со решението за образување на комисијата се 
одредуваат нејзините задачи и нејзиниот состав. 

Член 23 
Управниот одбор на здравствен дом: 
1. се грижи домот да ги извршува своите 'за-

дачи и ја следи работата на домот; 
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2. го утврдува планот за работата на домот и 
се грижи за неговото правилно остварување; 

3. ја утврдува, согласно постојните прописи, 
претсметката на приходите и расходите и заврш-
ната сметка на домот и ја доставува на потврда на 
надлежниот орган; 

4. одлучува, во согласност со советот за народно 
здравје на народниот одбор што го основал домот, 
за цените на здравствените услуги; 

5. решава, согласно постојните прописи, за 
употребата на средствата од фондовите на домот; 

6. одлучува за барање на кредит; 
7. одлучува, во согласност со посебни прописи, 

за инвестициите, што се финансираат од средствата 
на домот; дава предлог за финансирањето на ин-
вестициите од претсметката или од други средства 
на основачот; 

8. ги назначува согласно постојните преписи 
старешините на организационите единици и служ-
бениците од прва и втора врста; 

9. решава по приговорите на службениците и 
работниците против решенијата на управникот за 
службеничките односно работни односи; 

10. го донесува, во согласност со општинскиот 
собор на надлежниот народен одбор на општината, 
правилникот за платите; 

11. решава, во согласност со советот за народно 
здравје на народниот одбор што го основал домот; 

12. го донесува домашниот и работниот ред на 
домот; 

13. се грижи за финансовото и економското 
работење на домот и употребата на општонарод-
ниот имот; 

14. се грижи за правилниот однос на персо-
налот на домот спрема лицата што бараат здрав-
ствена услуга од домот и ги претресува забелеш-
ките и предлозите на граѓаните во врска со рабо-
тата на домот и неговиот персонал; 

15. се грижи за школувањето и стручното усо-
вршување на персоналот; 

16. се грижи за остварување на соработка на 
домот со соодветни установи и организации; 

17. врши и други работи што му се ставени 
во делокругот со закон и други прописи. 

2. Управник 

Член 24 
Со работата на здравствениот дом непосредно 

раководи управникот. 
За управник на здравствен дом се назначува 

лекар со положен стручен испит. Условите што 
управникот треба да ги исполнува поблиску ќе ги 
одреди Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија. 

Управникот на здравствениот дом го назначува 
и разрешува, согласно постојните прописи, народ-
ниот одбор што го основал домот. 

Член 25 
Управникот на здравствениот дом: 
1. ја организира и раководи работата на домот 

и ги извршува и спроведува законските и другите 
прописи, како и заклучоците на управниот одбор 
на домот; 

2. се грижи за стручната работа во домот и е 
одговорен за работата на персоналот; 

3. го претставува и го застапува домот како 
правно лице; 

4. ја извршува како наредбодавец претемет-; 
ката на приходите и расходите на домот; 

5. го предлага правилникот за платите, се гри-
жи за изготвувањето на предлогот на правилникот 
и претсметката на приходите и расходите и за-
вршната сметка, домашниот и работниот ред, кал-
кулацијата на цените на здравствените услуги и 
планот за работа на здравствениот дом; 

6. му помага на претседателот на управниот од-
бор во подготвувањето на седниците на управниот 
одбор; 

7. врши назначување на работниците и на служ 
Зениците што не ги назначува управниот одбор 
и донесува решенија за службеничките односи на 
сите службеници на домот; 

8. ги распоредува службениците и работниците 
во работни места и врши надзор над нивната работа; 

9. се грижи за дисциплината во работата на 
работниците и службениците; 

10. се грижи за стручното усовршување на 
здравствените работници и службеници; 

11. се грижи за чувањето и правилното корис-
тење на имотот што на домот му е даден на упра-
вување; 

12. врши и други работи што му се ставени 
во делокругот со други прописи. 

Член 26 
Управникот на здравствениот дом е должен да 

го запре извршувањето на одлуките и заклучоците 
на управниот одбор што се во спротивност со закон 
и други прописи донесени врз основа на закон и 
за тоа без одлагање да го извести органог на 
општиот надзор на домот. 

Правото на задржување од претходниот став. 
во случај ако не го изврши управникот на домот, 
овластен е да го изврши органот на непосредниот 
надзор на домот. 

Задржување од претходните ставови се врши 
во рок од осум дена од донесувањето на одлуката 
односно заклучокот со писмено и образложено ре-
шение што му се доставува и на управниот одбор. 

Со одлуките и заклучоците од став 1 на овој 
Закон ќе се постапи согласно чл. 54 од овој Закон. 

3. Стручен колегиум 

Член 27 
Во секој здравствен дом се образува стручен 

колегиум. 
Членови нај стручниот колегиум по своето 

службено место се управникот, помошникот на 
управникот на домот, раководителите на медицин-
ските единици и главниот лекарски помошник ич 
домот. 

Управниот одбор може за членови на струч-
ниот колегиум да именува и други лица од редот 
на лекарскиот и помошниот лекарски персонал на 
домот. 
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Член 28 
Стручниот колегиум е советодавен орган на 

управникот на здравствениот дом по стручната ра-
бота и другите поважни прашања од делокругот 
на домот. 

Стручниот колегиум задолжително ќе се ислу-
ша по поважните акти што органите на здравстве-
ниот дом ги донесуваат а особено по предлогот на 
претсметката на приходите и расходите, заврш-
ната сметка, правилата, домашниот и работниот ред, 
правилникот за платите, калкулацијата на цените 
за здравственргте услуги, планот за работа, осно-
вањето на нови единици на здравствениот дом, 
организацијата и методот на работата на домот, 
назначувањето на стручен персонал и слично. 

Член 29 
Стручниот колегиум работи на седници. 
Седниците на стручниот колегиум ги свикува и 

со нив раководи управникот на здравствениот дом. 

Член 30 
Поблиски одредби за составот и работата на 

стручниот колегиум се одредуваат со правилата на 
здравствениот дом. 

УЈ. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ 

Член 31 
Здравствената заштита во здравствениот дом 

се врши во превентивни, диагностички и лечебни 
единици (медицински единици), кои се образуваат 
со оглед на природата и сродноста на работите во 
врска со укинувањето на здравствената заштита. 

Вог секој здравствен дом постојат најмалку след-
ните медицински единици; 

1. хигиено-епидемиолошко одделение со лабо-
раторија; | 

2. центар за заштита на мајки и деца и учи-
лишна младина; 

3. забна ординација со заботехничшга лабора-
торија; 

4. служба за статистика и евиденција. 
Во здравствениот дом можат, по потреба, да се 

образуваат микробиолошко одделение, здравствени: 
станици, диспанзери, специјалистички ординации и 
други медицински единици, освен ординација за 
општа пракса. 

Ординација за општа пракса може да се основа 
само по исклучок и со одобрение на советот за на-
родно здравје на околината. 

Бројот и видот на медицинските единици на 
домот се одредува и тие се образуваат со прави-
лата на домот односно со одлука донесена по по-
стапката пропишана за донесување на правилата 
па домот. 

Условите за образување на диспанзери и спе-
цијалистички ординации ги одредува Советот за 
народно здравје на Народна Република Македонија. 

Член 32 
Во здравствен дом можат да се образуваат 

здравствени станици како одделни организациони 
единици на домот што ќе даваат здравствена за-
штита на населението надвор од просториите на 
здравствениот дом 

Во однос на внатрешната организација и ра-
ботењето на здравствените^ станици од претходниот 
став сходно се применуваат одредбите од Законот 
за здравствените станици. 

Член 33 
За згрижување и изолирање на болни од акутни 

заразни и други болести чие лекување изискува 
постојан' здравствен (надзор-, општинскиов здрав-
ствен дом може да има и болничко одделение 
(стационар). • 

Болничкото одделение (стационар) може да има 
најмногу 50 болнички постели. 

Советот за народно здравје на Народна Репуб-
лика Македонија ќе ги одреди условите за осно-
вање на болничко одделение во здравствен дом, 
како и ќе ги пропише начелата за неговата орга-
низација и работа. 

Член 34 
Здравствениот дом може во своето седиште, по 

потреба, да образува помошни медицински единици 
за вршење на одредени работи од својот делокруг 
во поедини делови од подрачјето на општината. 

Медицинските единици од претходниот став ка-
ко и здравствените станици од член 32 од овој 
Закон се образуваат во согласност на советот за на-
родно здравје на народниот одбор на општината 
што го основал домот. 

Член 35 
Советот за народно здравје на Народна Репуб-

лика Македонија поблиску ќе ги одреди минимал-
ните услови што во поглед опремата и персоналот 
треба да ги исполнуваат одделните организациони 
и медицински единици на здравствен дом, како и 
начелата за нивната организација и работа. 

МИ- РАБОТА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ 

1. Почнување со работа 

Член 36 
Здравствениот дом не може да почне со работа 

додека не добие одобрение за почнување со работа. 
• Одобрение за почнување со работа на здрав-

ствен дом издава органот на управата надлежен 
за работите на народното здравје на надлежниот 
народен одбор на око ли јата. 

Член 37 
При издавањето на одобрението за почнување 

со работа се утврдува дали просториите во кои 
здравствениот дом ќе ја обавува својата дејност 
одговараат на пропишаните санитарно-технички 
услови и дали домот се снабдил со нужна опрема 
и обезбедил потребен стручен персонал (чл. 11). 

Член 38 
Против решението со кое се одбива давањето 

на одобрение за почнување со работа на домот 
може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот 
на неговото примање до Секретаријатот на Советот 
за народно здравје на Народна Република Ма-
кедонија, 
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Член 39 
Одредбите за почнување со работа на здрав-

ствениот дом сходно важат и за отпочнување со 
работа на новооснованата организациона односно 
медицинска единица во постоен дом. 

2. Стручна работа 

Член 40 
Здравствениот дом стручната работа ја врши во 

рамките на утврдениот му делокруг. 
Советот за народно здравје на народниот одбор 

што го основал домот, може, по потреба^ да одлучи 
здравствениот дом, до колку за тоа е оспособен, 
да врши и одделни задачи од областа на народ-
ното здравје. 

Член 41 
Здравствениот дом најмалку еднаш годишно 

поднесува извештај за својата работа до советот за 
народно здравје на народниот одбор што го основал. 

Здравствениот {чом извештај доставува и 
здравствените установи што ќе ги одреди Советот 
за народно здравје на Народна Република Маке-
донија. 

Член 42 
Распоредот на работното време на здравстве-

ниот дом го одредува управниот одбор на домот во 
согласност со органот на управата надлежен за 
работите на народното здравје на народниот одбор 
што го основал домот, а во рамките на упатства од 
Советот за народно здравје на Народна Република 
Македонија. 

Член 43 
Здравствениот дом води потребни книги за сво-

јата работа. 
Поблиски прописи за водењето на книги од 

претходниот став донесува Советот за народно 
здравје на Народна Република Македонија. 

VIII. ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ 

Член 44 
Стручните работи во здравствениот дом ги вр-

шат лица што имаат пропишана стручна спрема за 
вршење на соодветната работа. 

Член 45 
Во здравствениот дом не може на одделни ра-

ботни места да работат лица што боледуваат од 
хронична болест или се бацилоносители. 

Советот за народно здравје на Народна Репуб-
лика Македонија ќе донесе поблиски одредби за 
работните места на коишто лицата од претходниот 
став не можат да работат во здравствениот дом. 

Член 46 
Лицата на работа во здравствениот дом се под 

постојан здравствен надзор. Целта на здравстве-
ниот надзор е да се утврди дали постојат пречки 
за работење во здравствен дом во смисла на чл. 45 
од овој Закон. 

Здравствениот надзор опфаќа: 
1. здравствен преглед пред заснивањето на 

службеничкиот односно работниот однос; 

2. повремен здравствен преглед на лицата во 
текот траењето на службеничкиот односно работ-
ниот однос. 

Поблиски прописи за начинот и роковите во 
кои се врши здравствениот преглед донесува Со-
ветот за народно здравје на Народна Република 
Македонија. 

Член 47 
Непосреден стручен надзор над работата над 

здравствените работници врши управникот на до-
мот за народно здравје и раководителот на меди-
цинската единица. 

ЈХ. ФИНАНСОВО И МАТЕРИЈАЛНО РАБОТЕЊЕ 

Член 48 
Финансовото работење здравствениот дом го 

врши врз основа на својата претсметка на прихо-
дите и расходите. 

За извршување на претсметката на приходите 
и расходите се составува завршна сметка. 

Член 49 
Здравствениот дом своите расходи по правило 

ги покрива од сопствените приходи. 
Приходите на здравствениот дом е надоместок 

што домот ја наплатува за укажување на .здрав-
ствени услуги и за извршување и спроведување на 
одделни здравствени мерки. 

Средства за превентивниот дел од работата на 
здравствениот дом должни се да обезбедат осно-
вачот и соодветниот завод за социјално осигуру-
вање. 

Член 50 
Надлежните државни органи што на здрав-

ствениот дом му одредиле извршување на посебни 
задачи од областа на заштитата на народното здрав-
је или спроведување на здравствени мерки, се 
должни, претходно^ на домот да му обезбедат по-
требни средства за извршување и спроведување на 
овие задачи и мерки, доколку со посебни прописи 
не е инаку одредено1. 

Доколку со посебни прописи не е инаку предви-
дено надомест се плаќа и за извршување на пое-
дини здравствени мерки што на здравствениот дом 
се доверени од установа и стопанска и општествена 
организација. 

Член 51 
Здравствениот дом самостојно располага со 

своите приходи во границите на својата претсметка 
на приходите и расходите, постојните прописи и 
своите правила. 

Член 52 
Вишокот на приходите над расходите што ќе 

се покажат врз основа на потврдената завршна 
(сметка на здравствениот дом се распоредува во 
фондовите на домот, доколку со посебни прописи 
не е одредено средствата на поедини фондови да се 
образуваат и на друг начин. 

Кој дел од вишокот на приходите над расхо-
дите се внесува во поедините фондови на здрав-
ствениот дом одредува управниот одбор на домот 
во согласност со советот за народно здравје на на-
родниот одбор што го основаш домот. 
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X. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА 
ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ 

Член 53 
Општ надзор над законитоста на работата на 

здравствениот дом врши советот за народно здравје 
на народниот одбор што го основал домот а не-
посреден надзор органот на управата надлежен за 
работите на народното здравје на тој народен одбор. 

Надзор над работата на сите здравственл до-
мови за извршувањето на сојузните и републич-
ките прописи и мерки од областа на здравствената 
заштита врши и Советот за народно здравје на На-
родна Република Македонија. 

Член 54 
Советот за народно здравје на народниот одбор 

што го основал домот има право и должност да ги 
поништува и укинува актите и заклучоците на 
управниот одбор на здравствениот дом поднесен 
нон управна постапка, ако истите се во спротив-
ност со закон, други прописи и правилата на домот. 

Советот од претходниот став е должен да до-
несе свое решение веднаш, а најдоцна во рок од 
30 дена од денот кога е примен извештајот на 
управникот на здравствениот дом за задржување 
на заклучок односно акт на управниот одбор (чл. 26) 

Ако советот* не донесе решение во рок од прет-
ходниот став, заклучокот односно актот на управ-
ниот одбор останува на сила. 

Член 55 * 
Надзор над стручната работа на здравствениот 

дом се врши според посебни прописи. 

XI. ПРЕСТАНОК НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ 

Член 56 
Здравствениот дом престанува да постои во 

следните случаи: 
1. кога престане потребата за домот; 
2. кога. не постојат неопходни технички и други 

материјални услови за работата на домот; 
3. кога домот се соедини со друга здравствена 

установа; 
4. кога на домот трајно му се забрани ната-

мошна работа; 
Одлука за престанок на здравствениот дом п ј 

случаевите од точка 1, 2 и 3 на претходниот став 
донесува народниот одбор што го основал тој дом. 

Член 57 
Советот за народно здравје на народниот одбор 

на око ли јата може времено да ја забрани работата 
на здравствениот дом ако просториите или опремата 
на домот не одговараат на пропишаните санитарни 
и технички услови или ако домот не располага 
со пропишаниот минимален број стручен кадар или 
стручната работа во домот ја вршат лица без соод-
ветна стручна спрема. 

Ако недостатоците од претходниот став се не-
отклониви на здравствениот дом може трајно да 
му се забрани работата. 

Од причините од претходните ставови може 
времено или трајно да се забрани работата и на 
организациона односно медицинска единица на 
здравствен дом. 

Против решението за времена односно трајна 
забрана на здравствениот дом или одделна меди-
цинска единица може, во рок од 15 дена, да се 
изјави жалба до Советот за народно здравје на 
Народна Република Македонија. 

XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 58 
Доколку дејанието не претставува кривично 

дело, со парична казна до 20.000 дин. ќе се казни 
за прекршок управникот на здравствениот дом од-
носно друго одговорно лице во домот ако: -

1. домот се занима со работи што не спаѓаат 
во негов делокруг; 

2. домот почне со работа пред неговото реги-
стрирање и даденото одобрение за отпочнување со 
работа; 

3. позволи стручните работи во домот да ги 
врши лице што нема соодветна стручна спрема за 
вршење на тие работи; 

4. не врши стручен надзор над работата на 
стручниот персонал на домот, а таков надзор е 
задолжителен; 

5. спречува овластените лица да вршат преглед 
на стручната работа во домот или не ги спроведува 
мерките одредени со пропис или што ги одредил 
надлежниот орган; 

6. во домот не се одржува ред и чистота; 
7. при укажувањето на здравствена помош не 

се придржува за прописите за пресметување на 
цените; 

8. во домот не се одржува одредено работно 
време и дежурната служба; 

9. неоправдано се откаже укажување на здрав-
ствена помош било во самиот дом или вон домот; 

10. без оправдани причини не се врши службата 
во поедините медицински единици; 

11. за вршењето на стручната работа се упо-
требуваат простории или опрема што не одговара 
на пропишаните санитарно-технички услови; 

12. не се одржува опремата и инструментите БО 
исправна состојба; 

13. средствата наменети за пренос на болни се 
користат за лични потреби или ненаменски. 

ХШ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 59 
Постојните домови за народно здравје ќе за 

усогласат својата организација со одредбите од овој 
Закон во рок од шест месеци од влегувањето во 
сила на Законот. 

Здравствените домови се должни во рок од 
шест месеци од донесувањето на поблиските про-
писи за извршување на овој Закон да го обезбедат 
пропишаниот минимален број стручни работници. 

Здравствените домови се должни најдоцна во 
рок од една година од донесувањето на поблиските 
прописи да обезбедат нужни простории кои одго-
вараат на пропишаните санитарно-технички услови. 

Член 60 
.Со влегувањето во сила на овој Закон преста-

нуваат да важат сите прописи што се во спротив-
ност со неговите одредби. 



12 јули 1958 

Член 61 
Поблиски прописи за извршувањето на овој 

Закон донесува Советот за народно здравје на На-
родна Република Македонија. 

Член 62 
Овој Закон влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

175. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА ХИГИЕНСКИТЕ ЗАВОДИ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство и органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за хигиенските 
заводи, што го усвои Народното собрание на На-
родна Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 6 јуни 1958 година. 

У број 3 
10 јуни 1958 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Коленцевски, е р. Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ХИГИЕНСКИТЕ ЗАВОДИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Хигиенските заводи се здравствени установи 

што се грижат за заштита на здравјето на населе-
нието и обезбедуваат функционално единство и 
стручно-методолошка помош на здравствените ете -
ници и здравствените домови. 

Дејноста на хигиенските заводи се простира на 
подрачјето на околината (околиски хигиенски за-
води) односно територијата на Републиката (Репу-
блички хигиенски завод). 

Член 2 
Хигиенските заводи се правни лица. 
Хигиенските заводи се основаат и работат како 

установи со самостојно финансирање. 
Прописите за здравствените установи и уста-

новите со самостојно финансирање се применуваат 
и на хигиенските заводи. 

Член 3 
Со хигиенските заводи се управува врз основа 

на начелата на општественото управување. 

Член 4 
Меѓусебните односи на хигиенските заводи со 

другите здравствени установи се засноваат врз пра-
вата и должностите утврдени со закон и други про-
писи донесени на основа закон. 

Хигиенските заводи во исполнување на своите 
задачи, соработуваат со други здравствени установи 
и општествени организации. 

Член 5 
Хигиенските заводи се должни да вршат услуги 

1Д својот делокруг на секој што има потреба. 
За услугите што ги укажуваат хигиенските за-

води се плаќа надомест, доколку со- овој Закон и 
други посебни прописи не е инаку предвидено. 

II. ЗАДАЧА НА ХИГИЕНСКИТЕ ЗАВОДИ 

Член 6 
Околискиот хигиенски завод во вршењето на 

работите на здравствената заштита на подрачјето 
на околината за која е основан: 

— ги следи и проучува условите под кои жи-
вее и работи населението, ги проучува причините 
и појавите што штетно влијаат врз здравјето кај 
луѓето; работи на спречувањето и отстранувањето 
на причините и последиците од заразните, пара-
зитните, масовните и другите заболувања и им 
предлага на надлежните органи преземање на со-
одветни мерки; 

— презема мерки и учествува во спроведува-
њето на мерките за спречување и сузбивање на 
заразните, паразитарните, масовните и другите за-
болувања; 

— презема мерки за заштита на здравствено 
загрозените лица и подрачја; 

— работи на здравственото просветување и вос-
питување на населението'; 

— ја следи и координира стручно-методолош-
ката работа на здравствените домови и им укажува 
стручна помош; 

— врши стручни услути со своите специјали-
зирани служби и лаборатории; 

— се грижи и презема мерки за стручно поди-
гање и усовршување на здравствениот кадар; 

— бара од здравствените установи од подрач-
јето на околната одредени статистички и други 
податоци и обавестувања од делокругот на нивната 
работа, како и соработка и стручна помош за извр-
шување на одредени задачи; 

— му дава на советот за народно здравје на 
народниот одбор на окОлијата односно на Народна 
Република Македонија предлози и мислења за пре-
земање на одделни здравствени мерки со цел да 
се заштити здравјето на населението. 

Член 7 
Републичкиот хигиенски завод ја следи и коор-

динира стручно-методо логиката работа на околи-
ските хигиенски заводи и ги врши работите од 
член 6 на овој Закон што се од интерес и значење 
за територијата на Народна Република Македонија. 

III. ОСНОВАЊЕ НА ХИГИЕНСКИ ЗАВОДИ 

Член 8 
Републички хигиенски завод основа Извршниот 

совет. Околиски хигиенски завод основаат надлеж-
ните одбори на околиите. 

Член 9 » 
На територијата на Народна Република Маке-

донија може да постои еден републички хигиенски 
завод. 

На подрачјето на околијата по правило се обра-
зува еден хигиенски завод. По исклучок и во слу-
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чај ца особена потреба во една околија можат да 
се основаат два завода. Еден хигиенски завод по 
потреба може да опслужува две околии. 

Член 10 
Решението за основање хигиенски завод содр-

жи податоци за: 
1. називот и седиштето на заводот; 
2. задачата на заводот; 
3. органите на заводот; 
4. имотот што на заводот му се дава на упра-

вување; 
5. фондовите на заводот; 
6. државниот орган надлежен за работите и за-

дачите на заводог. 
Решението за основање на завод народниот од-

бор го донесува со рамноправно учество на обата 
собора на народниот одбор. 

Член 11 
Хигиенски завод може да се основа ако се ис-

полнети следните услови: 
1. да се обезбедени нужни простории што одго-

вараат на пропишаните санитарно-технички услови 
2. да е обезбедена нужна опрема; 
3. да е обезбеден стручен персонал, нужен за 

работа на заводот. 
Условите од претходниот став за основање за-

води од народните одбори поблиску ќе ги одреди 
Советот за народно здравје на Народна Република 
Македонија. 

Член 12 
Хигиенскиот завод се регистрира според пропи-

сите за регистрација за установите со самостојна 
финансирање. 

Органот надлежен за регистрација за изврше-
ниот упис во регистарот го известува хигиенскиот 
завод, органот на надзорот и Советот за народно 
здравје на Народна Република Македонија. 

Со денот на регистрирањето хигиенскиот зав )д 
се здобива со својство на правно лице. 

IV. ПРАВИЛА НА ХИГИЕНСКИОТ ЗАВОД 

Член 13 
Секој хигиенски завод има правила со кои се 

одредува организацијата и работата на заводот. 
Правилата на хигиенскиот завод особено содр-

жат одредби за: 
1. органите на заводот, начинот на нивното об-

разување, нивните права и должности, како и за 
нивните меѓусебни односи; 

2. внатрешната организација и работата на за-
водот; 

3. економското и финансовото работење на за-
водот и расиоделбата на приходите; 

4. правата и должностите на раководниот и 
другиот персонал; 

5. фондовите на заводот и начинот на употре-
бата на средствата од фондовите. 

Член 14 
Правилата на хигиенскиот завод ги донесува 

управниот одбор на заводот, а ги потврдува советот 
за народно здравје на народниот одбор на околи-
ната што го основал заводот односно Советот за на-
родно, здравје..на Народна Република Македонија. 

V. ОРГАНИ НА ХИГИЕНСКИОТ ЗАВОД 

Член 15 
Со хигиенски завод управува управен одбор и 

управник. 

1) Управен одбор 

Член 16 
Управниот одбор на околискиот хигиенски за-

вод се состои од најмалку седум члена, а на Репу-
бличкиот завод од најмалку 15 члена. Бројот на 
членовите на управниог одбор го одредува органот 
што го именува. 

Управниот одбор на хигиенскиот завод го со-
чинуваат членови на работниот колектив на заво-
дот и надлежниот завод за социјално осигурување, 
како и граѓани што покажуваат интерес за рабо-
тите на заштитата на народното здравје. 

Бројот на претставниците на работниот колек-
тив на хигиенскиот завод не може да биде поголем 
од една четвртина од вкупниот број членови ни 
управниот одбор, а на заводот за социјално осигу-
рување од два. 

Управникот на хигиенскиот завод е член на 
управниот одбор по своето службено место. 

Член 17 
Управниот одбор на хигиенскиот завод го име-

нува и разрешува основачот. 
Управниот одбор на хигиенскиот завод се име-

нува на две години. 
Основачот може и пред истекот на мандатот на 

управниот одбор да го разреши од должност це-
лиот управен одбор или одделни негови членови, 
ако нивната работа е во спротивност со законот или 
други прописи или ако ја запоставиле својата 
должност во управниот одбор. 

Член 18 
Членовите на управниот одбор на хигиенскиот 

завод својата должност во управниот одбор ја вр-
шат бесплатно. 

Членовите на управниот одбор за времето до-
дека се зафатени со работа во управниот одбор 
имаат право на надомест на стварно загубената за-
работувачка, како и право на надомест на напра-
вените трошоци што ги имале во врска со1 врше-
њето на својата должност. 

Член 19 
Управниот одбор од редот на своите членови 

избира претседател. 
Управникот на хигиенскиот завод и претстав-

ниците на работниот колектив избрани: во* управ-
ниот одбор не можат да бидат избрани за претсе-
дател на управниог одбор. 

Член 20 
Управниот одбор работи на седници. 
Седниците на управниот одбор ги свикува и со 

нив раководи претседателот на управниот одбор. 
Претседателот свикува седници по потреба, а 

најмалку еднаш месечно. Претседателот е должен 
да свика седница ако тоа го бара органот на оп-
штиот надзор на заводот, стручниот колегиум, уп-
равникот, една третина членови на управниот одбор 
или работниот колектив на заводот. 
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Член 21 
Управниот одбор полноважно решава аЈКО на 

седницата присуствуваат повеќе од половина чле-
нови на управниот одбор, а заклучоци и одлуки до-
несува со мнозинство гласови на присутните чле-
нови. 

За седниците на управниот одбор се води за-
писник. 

Член 22 
Управниот одбор може за проучување на пра-

шања и подготвување предлози по работите од сво -
јот делокруг да образува комисија. 

Со решението за образување на комисијата Је 
одредува нејзиниот состав и задачи. 

Член 23 
Управниот одбор на хигиенскиот завод: 

1) се грижи заводот да ги извршува своите за-
дачи и ја следи работата на заводот; 

2) го утврдува планот за работа на заводот и се 
се грижи за неговото правилно остварување; 

3) ја утврдува, согласно постојните прописи, 
претсметката на приходите и расходите и завр-
шната сметка на заводот и ја доставува на потврда 
на надлежниот орган; 

4) одлучува, во согласност со советот за на-
родно здравје на народниот одбор на околијата од-
носно на Народна Република Македонија, за цените 
на здравствените услуги; 

5) решава, согласно постојните прописи, за 
употребата на средствата од фондовите на заводот; 

6) одлучува за барање на кредит; 
7) одлучува, во согласност со посебни прописи, 

за инвестициите што се финансираат од средствата 
на заводот, дава предлог за финансирање на инве-
стициите од претсметката или од други средства на 
основачот; 

8) ги назначува, согласно постојните прописи, 
старешините на организационите единици и служ-
бениците на заводот од прва и втора врста; 

9) решава по приговорите на службениците и 
работниците против решенијата на управникот за 
службеничките односно работничките односи; 

10) го донесува, во согласност со надлежниот 
орган, правилникот за плати; 

11) го донесува домашниот и работниот ред на 
заводот; 

12) се грижи за финансовото и економското ра-
ботење на заводот и за употребата .на ошптонарод-
ниот имот; 

13) решава за расподелба на наградите; 
14) се грижи за правилниот однос на персона-

лот на заводот спрема лицата и установите и орга-
низациите што бараат здравствена услуга од заво-
дот и ги претресува забелешките и предлозите на 
граѓаните во врска со работата на заводот и него-
виот персонал; 

15) се грижи за школувањето и стручното усо-
вршување на персоналот; 

16) се грижи за остварување соработка на за-
водот со другите соодветни установи и организации: 

17) врши и други работи што му се ставени во 
делокруг со закон и други прописи. 

Член 24 
Управниот одбор, пред утврдувањето на пред-

логот односно донесувањето на правилата, правил-

никот за платите, претсметката на приходите и рас-
ходите и завршната сметка, ќе го ислуша работниот 
колектив на заводот. 

2) Управник 

Член 25 
Со работата на хигиенскиот завод непосредна 

раководи управник на заводот. 
За управник на околиски хигиенски завод се 

назначува лекар со положен стручен испит, а за 
управник на Републички хигиенски завод лекар со 
положен посебен испит. Условите што управникот 
треба да ги исполнува поблиску ќе ги одреди Со-
ветот за народно здравје на Народна Република 
Македонија. 

Управникот на хигиенскиот завод го назначува 
и разрешува основачот. 

Член 26 
Управникот на хигиенскиот завод: 
1) ја организира и раководи работата на заво-

дот и ги извршува и спроведува законите и дру-
гите прописи, како и заклучоците на управниот од-
бор на заводот; 

2) се грижи за стручната работа во заводот и 
е одговорен за работата на персоналот; 

3) го претставува и го застапува заводот како 
правно лице; 

4) ја извршува како наредбодавец претсмет-
ката на приходите и расходите на заводот; 

5) му помага на претседателот на управниот 
одбор во подготвувањето на седниците на управниот 
одбор; 

6) го предлага правилникот за платите, го под-
готвува предлогот на претсметката на приходите и 
расходите и предлогот на завршната сметка на за-
водот; 

7) врши назначување на работниците и служ-
бениците што не ги назначува управниот одбор и 
донесува решенија за службеничките односи на 
сите службеници на заводот; 

8) ги распоредува службениците и работни-
ците по работни места и врши надзор над нивната 
работа; 

9) се грижи за дисциплината во работата ца 
работниците и службениците; 

10) се грижи за стручно усовршување на здрав-
ствените работници и службеници; 

11) се грижи за чувањето и правилното кори-
стење на имотот што на заводот му е даден на упра-
вување; 

12) врши и други работи што му се ставени во 
делокруг со други прописи. 

Член 27 
Управникот на хигиенскиот завод е должен да 

го задржи извршувањето на одлуките и заклучо-
ците на управниот одбор што се во спротивност со 
законот и други прописи донесени врз основа на 
закон и за тоа без одлагање да го извести органот 
на општиот надзор на заводот. 

Правото на задржување од претходниот став, 
во случај ако не го изврши управникот на заводот, 
овластен е да го изврши органот на непосредниот 
надзор на заводот. 
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Задржувањето од претходните ставови се врши 
во рок од осум дена од денот на донесувањето на 
одлуката односно заклучокот со писмено и образ-
ложено решение што му се доставува и на управ-
ниот одбор. 

Со одлуките за заклучоците од став 1 на овој 
член ќе се постапи согласно член 51 од овој Закон. 

3. Стручен колегиум 

Член 28 
Во хигиенскиот завод се образува стручен ко-

легиум. 
Членови на стручниот колегиум по своето служ-

бено место се управникот на хигиенскиот завод,, 
помошникот на управникот и раководителите на 
медицинските и другите единици во заводот. 

Во стручниот колегиум е застапен и помошниот 
стручен персонал на заводот преку свој претстав-
ник што го избира тој персонал. 

Во случаите кога стручниот колегиум на репу-
бличкиот хигиенски завод претресува прашања 
што се од непосреден интерес за околиските хи-
гиенски заводи или од поголемо значење за целата 
Република во неговата работа учествуваат со сите 
права на редовен член и управниците на околи-
ските хигиенски заводи. 

Член 29 
Стручниот колегиум е советодавен орган на уп-

равникот на хигиенскиот завод по поважните сгруч 
ни и други прашања од делокругот на заводот. 

Стручниот колегиум го утврдува предлогот на 
правилата, на претсметката на приходите и расхо-
дите и на завршната сметка, на планот за работа, 
на домашниот и работниот ред, на правилникот за 
платите и на калкулации ата на цените на здзав-
ствените услуги на хигиенскиот завод. 

Член 30 
Стручниот колегиум работи на седници. 
Седниците на стручниот колегиум ги свикува 

и со нив раководи управникот на хигиенскиот за-
вод. 

Член 31 
Поблиски одредби за составот и работата на 

стручниот колегиум се определуваат со правилата 
на хигиенскиот завод. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ХИГИЕНСКИОТ 
ЗАВОД 

Член 32 
За извршување на своите задачи хигиенскиот 

завод по правило ги има следните медицински орга-
низациони единици: 

1. одделение за општа и применета хигиена, 
2. одделение за епидемиологија, 
3. одделение за микробиологија со паразитоло-

гија, 
4. одделение за здравствено просветување, 
5. отсек за здравствена статистика. 
Одделенијата можат да имаат свои лаборатории 
Заводите можат да образуваат и други органи-

зациони единици освен единиците споменати во 
став 1 од овој член. 

Бројот и видот на организационите единици на 
заводот се одредува со правилата на заводот од-
носно со одлука донесена според постапката про-
пишана за донесување правилата на заводот. 

Член 33 
Советот за народно здравје на Народна Репу-

блика Македонија поблиску ќе ги одреди минимал-
ните услови што во поглед на опремата и персона-
лот треба да се исполнети за одделните организа-
циони единици на хигиенските заводи како и на-
челата за нивната внатрешна организација и ра-
бота. 

VII. РАБОТА НА ХИГИЕНСКИОТ ЗАВОД 

1. Почнување со работа 

Член 34 
Хигиенскиот завод не може да почне со работа 

додека не се регистрира. 
Околиски хигиенски завод не може да почне со 

работа ако по регистрирањето' нема и одобрение за 
почнување со работа. 

Одобрението од претходниот став го издава Се-
кретаријатот на Советот за народно здравје на§ На-
родна Република Македонија. 

Член 35 
При издавање на одобрение за почнување со 

работа се утврдува дали просториите во кои хи-
гиенскиот завод ќе ја обавува својата дејност одго-
вараат на пропишаните еанитарно-технички усло-
ви и дали заводот се снабдел со нужна опрема и 
обезбедил потребен стручен персонал (]член 11). 

Член 36 
Против решението со кое се одбива давање ма 

одобрение за почнување со работа може, во рок од 
15 дена од денот на неговото примање, да се изјави 
жалба до Советот за народно здравје на Народна 
Република Македонија. 

Член 37 
Одредбите за почнување со работа на хигиен-

скиот завод сходно важат и за почнување со работа 
на новооонована медицинска единица во постоен 
завод. 

2. Стручна работа 

Член 38 
Хигиенскиот завод својата стручна работа ја 

врши во рамките на утврдениот му делокруг. 
Советот за народно здравје на народниот одбор 

на око ли јата односно на Народна Република Маке-
донија може, по потреба, да одлучи хигиенските 
заводи, доколку за тоа се оспособени да вршат и 
задача од областа на заштитата на народното здрав-
је што не спаѓа во нивниот редовен делокруг. 

Член 39 
Хигиенскиот завод најмалку еднаш годишно 

поднесува извештај за својата работа до советот за 
народно здравје на народниот одбор на околијата 
односно на Народна Република Македонија. 

Околискиот хигиенски завод својот извештај го 
доставува до здравствените установи што ќе ги од-
реди Советот за народно здравје на Народна Ре-



12 Јули[1958 

публика Македонија и до републичкиот хигиенски 
завод. 

Член 40 
Распоредот на работното време на хигиенскиот 

завод го одредува управниот одбор на заводот во 
согласност со органот на управата надлежен за ра-
ботите на народното здравје на народниот одбор 
на околината односно на Секретаријатот на Советот 
за народно здравје на Народна Република Маке -
донија, а во рамките на упатства од Советот за на-
родно здравје на Народна Република Македонија. 

Член 41 
Хигиенскиот завод води пропишани книги. 

VIII. ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ 

Член 42 
Стручните работи во хигиенскиот завод ги вр-

шат лица што имаат пропишана стручна спрема за 
вршење на соодветна работа. 

Член 43 
Во хигиенскиот завод не може на одделни ра-

ботни места да работат лица што боледуваат од 
хронична заразна болест, или се бацилоносители. 

Советот за народно здравје на Народна Репу-
блика Македонија ќе донесе поблиски одредби за 
работните места на кои лицата од -претходниот став 
не можат да работат во хигиенските заводи. 

Член 44 
Непосреден стручен надзор над работата над 

здравствените работници врши управникот на хи-
гиенскиот завод и раководителот на медицинските 
единици. 

IX. ФИНАНСОВО И МАТЕРИЈАЛНО 
РАБОТЕЊЕ 

Член 45 
Финансовото работење хигиенскиот завод го 

врши врз основа на својата претсметка на прихо-
дите и расходите. 

За извршување на претсметката на приходите 
и расходите се составува завршна сметка. 

Член 46 
Хигиенскиот завод своите расходи, по правило, 

ги покрива од сопствениве приходи. 
Приход на хигиенскиот завод е надоместа што 

заводот ја наплатува за укажување на здравстве-
ните услуги и за спроведување на одделни здрав-
ствени мерки. 

Загубите на хигиенскиот завод, по правило, гч 
надоместува основачот. 

Член 47 
За здравствените услуги во хигиенските заводи 

се плаќа надомест утврден на начин одреден со овој 
Закон и други посебни прописи. 

Доколку со посебни прописи не е инаку пред-
видено, надомест се плаќа и за извршување на од -
делни здравствени мерки, што на хигиенскиот за-
вод му се доверени од установа и стопанска и оп-
штествена организација. 

Надлежните државни органи што на хигиен-
скиот завод му одредиле извршување посебни за-
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дачи од областа на заштитата на народното здравје 
или спроведување на здравствени мерки, се должни 
претходно на Заводот да му обезбедат потребни 
средства за извршување и спроведување на овие 
задачи и мерки, доколку со посебни прописи не е 
инаку предвидено. 

Средства за превентивната и истражувачката 
работа на хигиенските заводи се должни да обез-
бедат основачот и соодветниот завод за социјално 
осигурување. 

Член 48 
Хигиенскиот завод самостојно располага со 

своите приходи во границите на својата претсметка 
на приходите и расходите, постојните прописи и 
Своите правила. 

Член 49 
Вишокот на приходите над расходите што ќе 

се покаже врз основа на потврдената завршна смет-
ка на хигиенскиот завод се распоредува во фондо-
вите на заводот, доколку со посебни прописи не е 
одредено средствата на одделни фондови да се 
образуваат и на друг начин. 

Кој дел од вишокот на приходите над расхо-
дите се внесува во одделни фондови на заводот од-
редува управниот одбор на заводот во согласност 
со советот за народно здравје на народниот одбор 
на околната односно на Народна Република Маке-
донија. 

X. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ХИГИЕНСКИОТ 
ЗАВОД 

Член 50 
Општ надзор над законитоста на работата на 

хигиенскиот завод врши советот за народно здравје 
на народниот одбор на околијата односно на На-
родна Република Македонија, а непосреден надзор 
органот на управата на народниот одбор на околи-
ната, надлежен за работите на народното здравје 
односно секретаријатот на Советот за народно 
здравје на Народна Република Македонија. 

Надзор над работата на сите хигиенски заводи 
за извршувањето на сојузните и републички про-
писи и мерки од областа на здравствената заштита 
врши и Советот за народно здравје на Народна Ре-
публика Македони ј а. 

Член 51 
Советот за народно здравје одреден во претход-

ниот член има право и должност да ги поништува 
и укинува актите и заклучоците на управниот од-
бор на хигиенскиот завод донесени кон управната 
постапка, ако истите се во спротивност со закон, 
други прописи и правила на заводот. 

Советот од претходниот став е должен да до-
несе свое решение веднаш, а најдоцна во рок ед 
30 дена од денот кога е примен извештајот на уп-
равникот на хигиенскиот завод за задржување на 
заклучокот односно актот на управниот одбор. 

Ако советот не донесе решение во рокот од 
претходниот став, заклучокот односно актот на 
управниот одбор останува во сила. 

Член 52 
Надзор над стручната работа на хигиенски за-

вод се врши по посебни прописи, 

с л у ж и ш т с н Н к НА 
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XI. ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА ХИГИЕН-
СКИОТ ЗАВОД 

Член 53 
Хигиенскиот завод престанува да работи во 

следните случаи: 
1) кога престане потребата на заводот; 
2) кога не постојат неопходните технички и 

други материјални услови за работата на заводот; 
3) кога заводот се соедини со друга здравствена 

установа; 
4) кога на заводот му се забрани понатамошна 

работа. 
Одлука за престанок на заводот во случаите од 

точка 1, 2 и 3 на претходниот став донесува осно-
вачот. 

Член 54 
Секретаријатот на Советот за народно здравје 

на Народна Република Македонија може времено 
да ја забрани работата на секој хигиенски завод 
ако просториите или опремата на заводот не одго-
вараат на пропишаните санитарни и технички ус-
лови или ако заводот не располага со пропишаниот 
минимален број стручен кадар или ако стручната 
работа во заводот ја вршат лица бел соодветна 
стручна спрема. 

Ако недостатоците од претходниот став се не-
с/гк лондеви на хигиенскиот завод може трајно да му 
се забрани работата. 

Од причините од претходните ставови може 
времено или трајно да се забрани работата и на ме-
дицинска единица на хигиенски завод. 

Против решението од претходните ставови можз 
во рок од 15 дена од денот на неговото примање, 
да се изјави жалба до Советот за народно здравје 
на Народна Република Македонија. 

XII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 55 
Доколку дејанието не претставува кривично 

дело, со паричка казна до 20.000 динари ќе се казни 
за прекршок управникот на хигиенскиот завод од-
носно друго одговорно лице во заводот ако: 

1) заводот се занима со работи што не спаѓаат 
во негов делокруг; 

2) заводот почне со работа пред неговото ре-
гистрирање и даденото одобрение за почнување со 
работа; 

3) дозволи стручните работи во заводот да тм 
врши лице што нема соодветна стручна спрема за 
вршење на тие работи; 

4) не врши стручен надзор над работата ла 
стручниот персонал на заводот, а таков надзор е 
задолжителен; 

5) спречува овластените лица да вршат пре-
глед на стручната работа во заводот или не ги спро-
ведува мерките одредени со прописи или што ги 
одредил надлежниот орган; 

6) при укажување на здравствена помош не се 
придржува на .прописите за претсметување на це-
ните; 

7) во заводот не се одржува одреденото ра-
ботно време и дежурната служба; 

8) неоправдано се откаже од укажување на 
услуга било во заводот или надвор од него; 

9) без оправдани причини не се врши служ-
бата во поедини медицински единици; 

10) за вршењето на стручната работа се упо-
требуваат простории или опрема што не им одго-
вараат на пропишаните санитарно-технички услови; 

11) не се одржува спремата и инструментите во 
исправна состој ба; 

12) средствата наменети за здравствена зашти-
та се користат за лични потреби или наменски. 

XIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 56 
Постојните хигиенски заводи ќе ја усогласат 

својата организација со одредбите оа овој Закон во 
рок од шест месеци од неговото1 влегување во сила. 

4 

Хигиенските заводи се должни во рок од шест 
месеци од донесувањето на поблиските прописи за 
извршувањето на овој Закон да го обезбедат про-
пишаниот минимален број стручни работници. 

Хигиенските заводи се должни во рок од една 
година од донесувањето на поблиски прописи да 
обезбедат нужни простории што ќе одговараат на 
пропишаните еанитарно-технички услови. 

Член 57 
Со влегувањето во сила на овој Закон преста-

нуваат да важат сите прописи што се во спротив-
ност со неговите одредби. 

Член 58 
Поблиски прописи за извршувањето на овој За-

кон донесува Советот за народно здравје на На-
родна Република Македонија. 

Член 59 
Овој Закон влегува во сила осмиот ден по не-

говото објавување во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

176. 

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

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

На основа член 71 точка 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за изменување 
и дополнување на Законот за Универзитетот во 
Скопје, што го усвои Народното собрание на На-
родна Република Македонија на седницата на Ре-
публичкиот собор одржана на 28 јуни 1958 година. 

У број 6 
30 јуни 1958 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ 

ВО СКОПЈЕ 

Член 1 
Во член 1 став 1 од Законот за Универзитетот 

во Скопје (^Службен весник на НРМ" бр. 15/56 и 
36/56) наместо сврзникот „и", кој се брише се ставз 
запирка, а по зборот ^Правниот" се додава „и При-
родно-математичкиот факултет". 

Ч л ен 2 
Во член: 25 по точка ѓ Сее додава нова точка е) 

која гласи: 
„е) на Природно-математичкиот факултет 4 го-

дини". 
Член 3 

Во член 174 се додава нов став 2 кој гласи: 
„.Се овластува Извршниот совет да го одреди 

денот во кој ќе се изврши разделувањето на сегаш-
ниот Филозофски факултет на Филозофски и При-
родно-математички факултет, како и денот во кој 
ќе почне со работата нов ообразоеаниот Природно -
математичкиот факултет". 

Член 4 
Во член 180 став 2, наместо „ако во рок од две 

години" се става ,,ако во рок од три години". 
По став 2 на член 180 се додава нов став 3 кој 

гласи: 
„Својството на студент го губи студентот кој се 

запишал на факултет во учебната 1956/57 година, 
ако во рок од три години по запишувањето не ги 
положи испитите предвидени со наставниот план 
на факултетот за првата година на студиите". 

Досегашниот став 3 од овој член станува став 4. 

Член 5 
Овој Закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,,Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

177. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧИЛИШТАТА ЗА 
СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

На основа член 71 точка И од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото устрој-
ство на органите на власта на Народна Република 
Македонија се прогласува Законот за изменување 
на Законот за училиштата за стручно образование 
на земјоделците, што го усвои Народното собрание 
на Народна Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 28 јуни 1958 год 

У бро ј 7 
30 јуни 1958 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Д^зар К о л и ш е в * ^ е р. Љупчо Арсов, е. р 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧИЛИ-

ШТАТА ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Член 7 од Законот за училиштата за стручно 

образование на земјоделците (|„ Службен весник на 
НРМ" бр. 19/56), се менува и гласи: 

„Во училиште зј земјоделци може да се за-
пише секое лице што свршило осумгодишно основно 
училиште, а не е помладо од 16 ни постаро од 30 го-
дини. 

Исто така може да се запише секое лице што 
има најмалку IV одделение основно училиште, три 
години практика во земјоделски работи и не е по-
младо од 16 ни постаро од 30 години". 

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

вувањето во „ Службен весник на Народна Репу-
б л ик а Мак ед они ј а ". 

178. 

Врз основа на член 21 став 1 точка 5 од Устав-
ниот закон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на Народ-
на Република Македонија, — Народното собрание 
па Народна Република Македонија на Четвртата 
седница на Републичкиот собор одржана на 28 јуни 
1958 година и на Четвртата седница на Соборот на 
производителите одржана на 28 јуни 1958 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТОЧКА 2 ОД ГЛАВА XV 

ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1958 ГОДИНА 

1. Во Глава XV од Општествениот план на На-
родна Република Македонија за 1958 година во 
точка 2 став 1 наместо ,,8%" се става „10%". 

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното објавување во „Службен весник на На-
родна Република Македонија", а ќе се применува 
од 23 април 1958 година. 

Број 15 
30 јуни 1958 година 

Скопје 

НАРОДНО СОБРАНИЕ 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Претседател 
на Народното собрание, 

Лазар Колишевски, е. р. 

Претседател на Соборот Претседател 
на производителите, на Републичкиот собор, 

Борко Темелиевски, е р. Киро Георгиевски, е. р 

179. 

На основа член 3 став 2 од Правилникот за ра-
ботата на Народното собрание на Народна Републи-
ка Македонија. 
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Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија на Третата заедничка седница на Репу-
бличкиот собор и Соборот на производителите одр-
жана на 28 јуни 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЛЕТНИОТ ОДМОР 

НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ ВО 1958 ГОДИНА 

I. 
Летниот одмор на Народното собрание во 1958 

година трае од 1 јули до 31 август 1958 година. 

II. 
Оваа Одлука влегува во сила на 1 јули 1958 год. 

Број 18 
30 јуни 1958 година 

Скопје 
Претседател 

на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

180. 

На основа чл. 8 ст. 2 од Уредбата за изработка и 
одобрување на инвестиционите програми и за пола-
гање депозити за обезбедуваше исплатите за инве-
стициони работи 0,,Службен лист на ФНРЈ" бр. 5/54, 
36/55, 54/55, 2/56 и 29/56), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ ЧИИ 
ИНВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ЌЕ ГИ ОДОБРУВА 
ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО НА ИЗВРШНИОТ 

СОВЕТ 

I. 
Инвестиционите програми за објектите и рабо-

тите што се од општ интерес за Народна Република 
Македонија ќе ги одобрува Одборот за стопанство 
на Извршниот совет. 

И. 
Како објекти од општ интерес во смисла на од-

редбите од претходната точка се сметаат следните 
објекти и работи: 

1. Нови инвестициони објекти или набавка на 
опрема, реконструкции и адаптации чие финанси-
рање се врши од средствата на буџетот на Републи-
ката или ако инвеститор е републички орган на 
управата или републичка установа, без оглед на 
изворите на средствата. 

2. Објектите од општествениот стандард чија 
што вкутпна вредност го надминува износот од 
100 мил. динари, без оглед на изворите на сред-
ствата, освен објектите од станбената изградба. 

3. Новите објекти предвидени со Општествениот 
план на НРМ ако нивната изградба по планот е 
поименично определена, доколку по постојните про-
писи одобрението за поедини објекти не спаѓа во 
надлежност на Сојузниот извршен совет. 

4. Нови стопански објекти и набавка неа опрема 
како и реконструкции и проширување на постој-
ните објекти, ако потребните инвестициони сред-
ства го надминуваат износот од 50 мил. динари. 

5. Новите индустриски објекти без оглед на 
вкупната вредност на инвестиционите работи и без 
оглед на изворите на средствата. 

6. Изградба на нови електрани преку 1000 КВ 
како и далекуводи и трафостаници од 35 КВ па на-
горе односно1 со напон од 10 КВ до колку минува 
преку подрачјето на две или повеќе околии. 

7. Изградба на нови пилани како и .реконструк-
ции и проширување на постојните пилани. 

8. Изградба на нови објекти како и реконструк-
ции и проширување на постојните објекти за обра-
ботка на тутун. 

III. 
Ревизијата на инвестиционите програми од прет 

кодната точка ја врши посебна комисија на Извр-
шниот совет. 

Членовите на оваа Комисија ж именува Извр-
шниот совет. 

IV. 
Народните одбори на околиите се должни да 

доставуваат на посебната комисија од претходната 
точка по еден препис од решението за одобрување 
на инвестиционата програма со документацијата за 
објектите од својата надлежност. 

V. 
Со денот на влегувањето во сила на оваа Од-

лука престанува да важи Одлуката за ревизија и 
одобрување на инвестиционите програми (1,,Службен 
весник на НРМ" бр. 31/55). 

VI. 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

ИС бр. 116 
31 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Груески, е. р. Љупчо Арсов, е. р 

181. 

На основа член 2 од Основната уредба за уста-
новите со самостојно финансирање („Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 51/53) и член 13 став 2 од Законот за 
организацијата на научната работа (^Службен лист 
на ФНРЈ" бр. 34/57), Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ПРАВАТА НА ОСНИВАЧ 

ОД ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО 
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ НА УНИВЕР-

ЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

I. 
Правата и должностите што по Уредбата за 

установите со самостојно финансирање и Законот 
за организацијата на научната работа, ги има Из-
вршниот совет спрема републичките научни уста-
нови од областа на земјоделството и шумарството, 
се пренесуваат на Земјоделско^шумарскиот факул-
тет на Универзитетот во Скопје. 

На Земјоделско-шумарскиот факултет се пре-
несуваат правата и должностите на оонивач над 
следниве научни установи: 

1. Земј оделеко-и елита те ликот институт-Скопје; 
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2. Заводот за унапредување на овоштарството 
— Скопје; 

3. Заводот за унапредување на лозарството — 
Скопје; 

4. Заводот за унапредување на сточарството — 
Скопје; 

5. Заводот за унапредување на рибарството — 
Скопје; 

6. Институт за тутун — Прилеп; 
7. Институт за шумарство — Скопје. 

И. 
Оваа Одлука влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „ Службен весник на Сродна Репу-
блика Македонија". 

ИС бр. 117. 
31 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Груески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

182. 

На основа член 19 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за органите на управата 
во Народна Република Македонија, Извршниот со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ДЕНОТ НА ПРЕСТАНОКОТ 
СО РАБОТА НА УКИНАТИТЕ И ЗА ПОЧНУ 

ВАЊЕ СО РАБОТА НА НОВООСНОВАНИТЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

I. Советот за социјална заштита на Народна Ре-
публика Македонија, Секретаријатот за земјодел-
ство, Секретаријатот за шумарство, Секретаријатот 
јп сообраќај, Секретаријатот за стоков промет и 
Секретаријатот за комунални работи и урбанизам 
на Извршниот совет престануваат со работа на 
30 VI 1958 година. 

И. Со денот на престанокот со работа на орга-
ните наведени во претходната точка почнуваат со 
работа Државниот секретаријат за стоков промет, 
Советот за социјална политика и комунални пра-
шања на Народна Република Македонија и Секре-
таријатот за земјоделство и шумарство на Извр-
шниот совет. 

III. Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
донесувањето, а ќе се објави во ^Службен весник 
на Народна Република Македонија". 

ИС бр 128 
11 јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

183. 

На основа член 85 став 2 од Законот за орга-
ните на управата во Народна Република Македо-
нија, Извршниот совет ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВА СПРЕМА КОЈА 

ОДРЕДЕНИ ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ ВРШИ 
РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

1. Се одредува Републичкиот совет за социјална 
политика и комунални прашања да ги врши спрема 
Заводот за урбанизам и станбено комунална Тех-
ника во Скопје одредените со закон и други про-
писи права и должности на државен орган што ги 
досега вршеше укинатиот Секретаријат за кому-
нални работи и урбанизам на Извршниот совет. 

2. Се става надвор од сила Одлуката за одре-
дување установа спрема која одредени права и 
должности врши Секретаријатот за комунални ра-
боти и урбанизам на Извршниот совет (1,,Службен 
весник на НРМ" бр. 19/56), донесена од страна на 
Извршниот совет под ИС бр. 190 од 18. VI. 1956 год. 

3. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 

ИС бр. бб 
1 јули 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р 

184. 

На основа член 12 став 2 од Законот за орга-
ните на управата на Народна Република Македо-
нија, Извршниот совет ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА БРОЈНИОТ СОСТАВ НА СОВЕТОТ 

ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

1. Советот за социјална политика и комунални 
прашања се состои од претседател и 20 членови. 

2. Оваа Одлука влегува во сила веднаш, а ќе 
се објави во Службен весник на НРМ". 

ИС бр. 122 
11 јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

185. 

На основа член 88 став 2 од Законот за орга-
ните на управата во Народна Република Македо-
нија, Извршниот совет ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ УСТАНОВИТЕ И ОРГАНИЗА-
ЦИИТЕ КОИ СВОИТЕ ПРВИ ПРЕТСТАВНИЦИ 
ВО СОВЕТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И 

КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА ГИ ИЗБИРААТ 
ЗА ЕДНА ГОДИНА 

I. Во Советот за социјална политика и кому-
нални прашања своите први претставници ги изби-
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раат за една година следните самоуправни установи 
и стручни и општествени организации и тоа: 

1) Сојузот на војните воени инвалиди, 
2) Главниот одбор на Сојузот на борците за Ма-

кедонија, 
3) Сојузот на синдикатите на Југославија — Ре-

публичкиот совет за Македонија, 
4) Друштвото на градежните инженери и тех-

ничари на НРМ — Скопје. 
И. Оваа Одлука влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во ^Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија". 

ИС бр. 123 . 
31 јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

186. 

На основа член 13 став 3 и член 88 од Законот 
за органите на управата во Народна Република Ма-
кедонија, Извршниот совет ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА САМОУПРАВНИТЕ УСТАНОВИ И СТРУЧ-
НИТЕ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО 
ИЗБИРААТ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО СОВЕТОТ ЗА 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И КОМУНАЛНИ 
ПРАШАЊА 

1. Во Советот за социјална политика и кому-
нални прашања по еден свој претставник избираат 
следните самоуправни установи и стручни и опште-
ствени организации и тоа: 

— Советот на друштвата за грижи и воспиту-
вања на децата и младината на Народна Република 
Македонија, 

— Централниот комитет на Народна младина 
па НРМ, 

— Главниот одбор на Црвениот крст за Маке-
донија, 

— Сојузот на војните воени инвалиди, 
— Главниот одбор на Сојузот на борците за Ма-

кедонија, 
— Урбанистичкото друштво на НРМ — Скопје, 
— Друштвото на архитектите на НРМ — Скопје, 
— Друштвото на градежните инженери и тех-

ничари на НРМ — Скопје. 
2. Оваа Одлука влегува во сила веднаш, а ќе 

се објави во ^Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија", 

ИС бр. 124 
11 јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

187. 

На основа член 16 од Законот за Вишата сто-
панска школа во Скопје, Извршниот совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА СТО-
ПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ ИЗБИРААТ 
ЧЛЕН ВО СОВЕТОТ НА ВИШАТА СТОПАНСКА 

ШКОЛА ВО СКОПЈЕ И ЗА НАЧИНОТ 
НА НЕГОВИОТ ИЗБОР 

1. Во Советот на Вишата стопанска школа во 
Скопје избираат еден член следните организации 
на стопанските претпријатија: 

— Трговската комора на НРМ, 
— Земјоделско-шумарската комора на НРМ, 
— Стручното здружение на текстилната инду-

стрија на ФНРЈ — секција за НРМ — Скопје, 
— Стручното здружение на тутуновата инду-

стрија — секција за НРМ — Скопје, 
— Здружението на претпријатијата од градеж-

ната струка во НРМ, и 
— Заедницата на електростопаноките претпри-

јатија на НРМ. 
2. Изборот на членот од претходната точка ќе 

се врши на тој начин што секоја организација ис-
праќа делегат на заедничка изборна конференција 
на која се избира член на Советот за школата од 
редот на делегатите. 

3. Оваа Одлука влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 139 
11 јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

188. 

На основа член 4 од Законот за заштита на 
стрмните земјишта од ерозија и за уредување на 
пороите, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕОНОТ „ГАБРОВЧИЦА" 
ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО — ШТИПСКА ОКОЛИЈА 
ЗА ПОДРАЧЈЕ НА КОЕ СТРМНИТЕ ЗЕМЈИШТА 

СЕ ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕРОЗИЈА 

I. Во реонот „Габровчица", општина Делчево 
— Штипска околија загрозени се од ерозија стрм-
и т е земјишта во атарот на селата Габрово, Луко-
во, Златково М. и Полето во следните граници: 

а) Од исток — почнува од граничната караула 
кај местото викано „Арнаутски гроб" каде го сече 
патот Делчево — државната граница со НР Буга-
рија, продолжува по државната граница до карау-
лата бр. 72; 

б) Од север — почнува од караулата бр. 72, оди 
кон северозапад по државната граница до местото 
викано ,,Црна скала" а потоа оди по патот Делче-
во — Ќустендил (НР Бугарија); 

в) Од запад — почнува од границата со НР Бу-
гарија, оди се по вододелницата на Габровеката 
Река се до селото Полето; и 

г) Од југ — почнува од селото Полето, продол-
жува по права линија кон истоќ минувајќи на 
500 м. над село Габрово, излегува кај билото на 



Бр. 23 — Сгр. 369 

местото викано „Бркало" од каде продолжува на 
исток се до почетната точка на границата кај ме-
стото викано „Арнаутски гроб". 

II. Народниот одбор на општината Делчево, 
Штипска околија ќе донесе основа за заштита на 
земјиштето од точка 1 од ова Решение од ерозија, 
на основа која ќе се изработи проект за заштита на 
земјиштето од ерозија и уредување на пороите. 

III. Ова Решелие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

ИС бр, 130 
11 јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Груески, е. р. х Љупчо Арсов, е. р, 

189. 

На основа член 4 од Законот за заштита на 
страшните земјишта од ерозија и за уредување на 
пороите, Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РЕОНОТ „КОЗЈАК-ПРЕ-
ТОР", ОПШТИНА РЕСЕН, ОКОЛИЈА ОХРИДСКА, 
ЗА ПОДРАЧЈЕ НА КОЕ СТРНИШТЕ ЗЕМЈИШТА 

СЕ ЗАГРОЗЕНИ ОД ЕРОЗИЈА 

I. Во реонот „Кс*зјак-Претор", општина Ресен, 
Охридска околија, загрозени се од ерозија страни-
те земјишта во атарот на селата: Козјак, П о р а -
чани, Грнчари, Асамати, Рајци, Курбиново и Пре-
тор во следните граници: 

а) Од запад — границата почнува од првиот 
мост на државниот пат Макази—Љубојно и завр-
шува на мостот на Преторска Река; 

б) Од југ — почнува од мостот на државниот 
пат Макази—Љубојно на Преторска Река, оди ло 
патот до село Претор, продолжува по истиот пат до 
кота 1220, минува преку манастирот Св. Богородица 
и излегува на кота 2182 кај местото викано 
сока Чука"; 

в) Од исток — почнува од кота 2182, оди по оп-
штинската граница, излегува на кота 1916 кај ме-
стото викано „Мала Чука", продолжува по истата 
граница до местото викано „Кедра", потоа оди 
по гребенест и избива на кота 2010 кај местото викано 
„ Вртешка", откаде се спушта на државниот нат 
Охрид — Битола на тригонометар 1169 кај местото 
викано ,Д1авато", и 

г) Од север — почнува од местото викано „Џа-
гато", оди по државниот пат Охрид — Битола, до-
стигнува до кота 911 ка ј местото викано ,,Макази" 
и завршува на првиот мост на патот Макази—Љу-
бојно. 

II. Народниот одбор на општината Ресен, Ох-
ридска околија, ќе донесе основа за заштита на зем-
јиштето од точка 1 од ова Решение од ерозија, на 
основа која ќе се изработи проект за заштита на 
земјиштето од ерозија и. уредување на пороите. 

III. Ова Решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

ИС бр. 131 
И јуни 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грунески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

190. 

На основа член 2 и 37 од Уредбата за устано-
вите со самостојно финансирање (1„Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 51/53) и: член 7 од Уредбата за кори-
стење на општествените средства за патнички авто-
мобили (]„ Службен лист на ФНРЈ" бр. 14/58), Из-
вршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНОВАЊЕ СЕРВИС ЗА ВРШЕЊЕ ТРАНС-

ПОРТНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ 
ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

1. Се основа Сервис за вршење транспортни ус-
луги на републичките органи и установи како и 
установи со самостојно финансирање (јво натамош-
ниот текст: Сервис). 

Седиштето на Сервисот е во Скопје. 
2. Задачите на Сервисот се да со патнички ав-

томобили врши превоз и сите други услуги во врс-
ка со превозот на определени службеници на ре-
публичките државни органи и установи и други 
органи и организации кои вршат јавна служба 
и тоа: 

а) да по налог за возење односно по решение 
за службено1 патување врши превоз на службеници; 

б) да превезува лица што во смисла на член 2 
точ. 2 од Уредбата за користење на општествените 
средства за патнички автомобили користат автомо-
били за возење без посебен 'налог; ^ 

в) да врши сервисни услуги на патнички авто-
мобили ([гаражирање, миење, подмачкување и др.); 

г) да врши поправки и други технички услуги 
во врска со одржувањето на автомобилите; 

д) да на лицата на кои им се дадени автомоби-
лите на користење без возач, кога патуваат на по-
долги релации вол местото на својот постојанен 
престој, да им обезбеди возач; 

ѓ) да врши сервисни и технички услуги на ав-
томобилите на службениците кои своите автомо-
били набавени од регресот ги употребува за служ-
бено возење; 

е) да врши останала работи во врска со обаву-
вањето на сервисната служба. 

3. Задачите од претходната точка Сервисот мо-
же непосредно да ги врши или преку поглавните 
единици. 

За извршување на своите задачи Сервисот има 
работилници за одржување и поправка на автомо-
билите. 

Со правилата на Сервисот се регулира рабо-
тата на работните единици или работилници. 

4. Имотот со кој Сервисот управува се состои 
од недвижен имот, од потребен број патнички авто-
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мобили, машини, алати и од други справи за одр-
жување и поправка на автомобилите. 

Определени патнички автомобили, машини, ала-
ти и други справи за одржување и поправка на 
автомобили, како и гаражите и зградите во кои се 
сместени работилниците за поправка и одржување 
на автомо|б1ишите со кои досега управувале државни 
органи, установите и организациите што се кори-
стат со услугите на Сервисот, се пренесуваат без 
надоместок во имотот со кој управува Сервисот. 

5. Со Сервисот управува Управен одбор од 5 
членови од кои двајца избира работниот колектив 
на Сервисот, а двајца назначува Секретаријатот за 
општа управа на Извршниот совет. 

Директорот на Сервисот е по својот положај 
член на Управниот одбор. 

6. Директорот на Сервисот го назначува Секре-
таријатот за општа управа на Извршниот совет. 

7. Сервисот може да ги има следните фондови: 
а) Фонд за замена и големи поправки на основ-

ните средства; 
б) Резервен фонд; 
в) Фонд за наградување на работниците и 

службениците. 
8. Работниците и службениците на Сервисот 

примаат плата според одредбите од Законот за јав-
ните службеници. 

9. Орган надлежен за работите и задачите на 
Сервисот е Секретаријатот за општа управа на Из-
вршниот совет. 

10. Ова Решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во ,/Службен весник на НРМ". 

ИС бр. 120 
11 јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р 

191. 
На основа член 39 од Законот за државната уп-

рава во врска со член 3 од Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија, Из-
вршниот совет го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ 
СЕКРЕТАРИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

1. Поради заминување на нова должност се раз-
решуваат од секретари на секретаријати на Из-
вршниот совет и тоа: 

— ПЕРО КОРАБАР — Секретар за законодав-
ство и организација; 

— СТОЈАН КОСЕВ — Секретар за сообраќај; 
— БЛАГОЈ СИМЕОНОВ — Секретар за инду-

стрија; 
— АСЕН СИМИТЧИЕВ — Секретар за општи 

стота неки работи; 
— ФИЛИП НИКОЛОВСКИ — Секретар за зем-

јоделство; 
— БОРИС ГРУЈОСКИ — Секретар за шумар-

ство; 
— ШАМИ МОРИЦ — Секретар за стоков про-

мет; 

— МИЦЕ ДИМЕВСКИ — Секретар за труд. 
2. За секретари на Извршниот совет се назна-

чуваат и тоа: 
— За Секретар за индустрија БЛАГОЈ ПОПОВ, 

член на Извршен совет; 
— За Секретар за земјоделство и шумарство 

МЕТОДИ МИТЕВСКИ, член на Извршен совет; 
— За Секретар за СРОКОВ промет МОРИЦ РО-

МАНО, член на Извршен совет; 
— За Секретар за труд АСЕН СИМИТЧИЕВ, 

член на Извршен совет; 
— За Секретар за законодавство и организација 

АЛЕКСАНДАР Д-р ХРИСТОВ, вонреден професор 
на Правниот факултет во Скопје; 

— За Секретар за општи стопански работи 
СВЕТОЗАР ЛЕЛОВСКИ, началник во истиот Се-
кретаријат. 

3. Ова решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 101 
13 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е р. Љупчо Арсов, е. р. 

192. 

На основа член 39 став 3 во врска со член 27 од 
Законот за државната управа и член 3 од Законот 
за органите на управата во Народна Република Ма-
кедонија, Извршниот совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ СЕКРЕТАРИ 

ВО СЕКРЕТАРИЈАТИТЕ НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ 

1. За помошници секретари во положај на др-
жавни потсекретари се назначуваат и тоа; 

— БЛАГОЈ СИМЕОНОВ, за помошник секре-
тар за индустрија, досегашен Секретар за инду-
стрија; 

— ФИЛИП НИКОЛОВСКИ, за помошник се-
кретар за земјоделство и шумарство, досегашен Се-
кретар за земјоделство; 

— НАУМ ПЕЕВ, за помошник секретар за зем-
јоделство и шумарство, народен пратеник; 

— ПАСКАЛ МИТРЕВСКИ, за помошник секре-
тар за општи стопански работи, досегашен помош-
ник во истиот Секретаријат. 

2. Ова решение влегува во -сила веднаш. 

ИС бр. 109 
14 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. . Љупчо Арсов, е. р. 

193. 

На .основа член 17 став 3 од Законот за јавните 
службеници, Извршниот совет донесува 
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Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА 

ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 

1. Членот на Републичката комисија за служ-
бенички работи — Предраг Ѓорѓевиќ, се ослободува 
од досегашната му должност и за член на истата 
Комисија се именува Горѓи Цаца, помошник секре-
тар на Секретаријатот за законодавство и органи-
зација. 

2. По предлог од Републичкиот одбор на син-
дикатот за државни установи, место досегашниот 
член во Комисијата — Бранко Тафтабитовски, како 
претставник на Синдикатот во истата Комисија е 
делегиран Предраг Ѓорѓевиќ. 

3. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 8/1 
31 мај 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Груески, е. р. Љупча Арсов, е. р. 

194. 

На основа член 13 став 2 од Законот за органите 
на управата во Народна Република Македонија, 
Извршниот совет го донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 

НА СОВЕТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
И КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 

I. Во Советот за социјална политика и кому-
нални прашања се именуваат: 

1) за претседател Шакири Реис, член на Извр-
шниот совет; 

2) за членови од редот на граѓаните: 
— ЛЕВКОВ БЛАГОЈА, Државен секретар за 

правосудна управа; 
— МОЈСОВСКИ АНГЕЛ, духовник на ЈНА; 
— СТОЈАНОВСКИ АЛЕКСАНДАР, Јавен об-

винител за Скопска околија; 
— ВЕЉКОВИК БРАНА, професор на Фило-

зофскиот факултет во Скопје; 
— ПОПОВСКИ СТОЈЧЕ, претседател на Око-

лискиот суд во Скопје; 
— ЛАЗАРОВСКИ ЛАЗАР, началник во Сове-

тот за просвета на НРМ; 
— ЈОРДАНОВ Инж. КОЛЕ, потпретседател на 

Народниот1 одбор на Скопска околија; 
— ПОТА Арх. ЉУБОМИР, директор на Заво-

дот за урбанизам на НО на Скопска околија; 
— БРЕЗОВСКИ Арх. СЛАВКО, проектант во 

Претпријатието „Проектант" ;и 
— МИЛЕВСКИ АЛЕКСАНДАР, Завод за сто-

панско планирање на НР Македонија. 

II. Ова Решение влегува во сила веднаш:, а ќе 
се објави во ^Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија". 

ИС бр. 125 
11 јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

195. 

На основа чл. 16 од Законот за основање Виша 
стопанска школа во Скопје, Извршниот совет доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ 

НА ВИШАТА СТОПАНСКА ШКОЛА 
ВО СКОПЈЕ 

1. Во Советот на Вишата стопанска школа во 
Скопје од редот на општествените работните за 
членови се именуваат: 

1. Ристо Џунов, член на Извршниот совет на 
НРМ; 

2. Ксенте Богоев, вонреден професор на Еко-
номскиот факултет во Скопје; 

3. Стојан Ќосев, зам. директор на Заводот за 
стопанско планирање на НРМ; 

4. Ристо Дуковски, секретар на Трговската ко-
мора на НРМ; и 

5. Боро Петковски, член на Секретаријатот на 
републичкиот Совет на синдикатот за Македонија. 

2. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 138 
И јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Груески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

196. 

На основа член 40 став 4 од Законот за здру-
жување во стопанството С„ Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 1/58 год.) оддел I под 2 од Одлуката за одреду-
вање бројот на претставниците на Народното собра-
ние, Извршниот совет и општествените и другите 
организации и установи во Собранието и во Управ-
ниот одбор на Занаетчиската камара на Народна 
Република Македонија донесени од Народното со-
брание под бр. 9 од 6 јуни 1958 година, Извјршниот 
совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВР-

ШНИОТ СОВЕТ ШТО НЕ УЧЕСТВУВААТ 
ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ЗАНАЕТЧИСКАТА 

КАМАРА НА НР МАКЕДОНИЈА 

I. 
Во управувањето со Занаетчиската камара на 

Народна Република Македонија, односно во рабо-
тата на Собранието и Управниот одбор на Камарата 
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ќе учествуваат следните претставници на Извр-
шниот совет: 

а) Во работата 'на Собранието на Камарата: 
II Благој Симеонов, пом. секретар во Секрета-

ријатот за индустрија на НРМ; 
2. Коста Туџаров, од Заводот за стопанско пла-

нирање; 
3. Никола Соломонов, од Секретаријатот за ин-

дустрија; 
4. Васил Ивановски, од републичкиот Совет за 

просвета; 
5. Мишко Божиновски, од Секретаријатот за 

општи стопански работи; и 
6. Гуро Лангер, од Заводот за стопанско пла-

нирање. 
б) Во работата на Управниот одбор односно Со-

бранието и Управниот одбор на Камерата: 
1. Гуро Ј1акгер, од Заводот за стопанско пла-

нирање. 
II. 

Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се 
објави во' „.Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

ИС бр. 132 
11 јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грунески, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

197. 

На основа член 40 ст. 4 од Законот за здружу-
вањето во стопанството Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 1/58) и точ. I под 2 од Одлуката за одредување 
бројот на претставниците на Народното собрание, 
Извршниот совет и општествените и другите орга-
низации и установи во Собранието и во Управниот 
одбор на Угостителската камара на НРМ донесена 
од Народното собрание под бр. 7 од 6. VI. 1958 го-
дина, Извршниот совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВР-

ШНИОТ СОВЕТ ШТО ЌЕ УЧЕСТВУВААТ 
ВО УПРАВУВАЊЕТО СО УГОСТИТЕЛСКАТА 

КАМАРА НА НР МАКЕДОНИЈА 

I. 
Во управувањето со Угостителската камара на 

Народна Република Македонија, односно во рабо-
тата на Собранието и Управниот одбор на Кама-
рата, ќе учествуваат следните претставници на Из-
вршниот совет: 

а) Во работата на Собранието на Камарата: 
1. Јовко Јовковски, потпретседател на Народ-

ниот одбор на Охридска околија; 
2. Александар Нанчев, од Заводот за стопанско 

планирање на НРМ; 
3. Димитар Каранфилоски, од Државниот се-

кретаријат за стоков промет на НРМ. 
б) Во работата на Управниот одбор односно Со-

бранието и Управниот одбор на Камарата: 
1. Димитар Каранфилоски, од Државниот се-

кретаријат за стокав промет на НРМ. 

II. 
Ова Решение стапува во сила веднаш, а ќе се 

објави во ,,Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

ИС бр. 133 
11 јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

198. 

На основа чл. 40 став 4 од Законот за здружу-
вање во стопанството (1„ Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 1/58 г.) и оддел I под 2 од Одлуката за одреду-
вање бројот на претставниците на Народното собра-
ние, Извршниот совет и општествените и другите 
организации и установи во Собранието' и во Управ-
ниот одбор на Земјоделско-шумарската камара на 
Народна Република Македонија, донесена од На-
родното собрание под бр. 8 од 6 јуни 1958 година, 
Извршниот совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВР-

ШНИОТ СОВЕТ КОИ ЌЕ УЧЕСТВУВААТ 
ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ЗЕМЈОДЕЛСКО-

ШУМАРСКАТА КАМАРА НА НРМ 

I. 
Во управувањето со Земјоделско-шумарската 

тамара на Народна Република Македонија, односно 
во работата на Собранието и Управниот одбор на 
Камарата ќе учествуваат следниве претставници 
на Извршниот совет: 

а) Во работата на Собранието на Камарата: 
1) Методи Митевски, секретар на Секретарија-

тот за земјоделство и шумарство на НРМ; 
2) Мито Димитриевски, народен пратеник; 
3) Филип Николовски, ггом. секретар во Секре-

таријатот за земјоделство и шумарство на НРМ; 
4) Борис Груевски, пом. секретар во Секрета-

ријатот за земјоделство и шумарство на НРМ; 
5. Д-р Ангел Џеков, од Секретаријатот за зем-

јоделство и шумарство на НРМ. 
б) Во работата на Управниот одбор односно Со-

бранието и Управниот одбор на Камарата: 
1) Мито Димитриевски, народен пратеник. 

II. 
Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се 

објави во ^Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

ИС бр. 134 
11 јуни 1958 година 

Скопје 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Секретар, Претседател, 
Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

199. 

На основа член 40 став 4 од Законот за здру-
жување во стопанството Службен лист на ФНРЈ" 
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бр. 1/58 г.) и оддел I под 2 од Одлуката за одреду-
вање бројот на претставниците на Народното собра-
ние, Извршниот совет и општествените и другите 
организации и установи во Собранието и во Управ-
ниот одбор на Трговската камара на Народна Ре-
публика Македонија донесена од Народното собра-
ние под бр. 10 од 6 јуни 1958 година, Извршниот со-
вет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ИЗВР-

ШНИОТ СОВЕТ ШТО ЌЕ УЧЕСТВУВААТ 
ВО УПРАВУВАЊЕТО СО ТРГОВСКАТА 

КАМАРА НА НР МАКЕДОНИЈА 

I. 
Во управувањето со Трговската камара на На-

родна Република Македонија, односно во работата 
на Собранието и Управниот одбор на Камарата ќе 
учествуваат следните претставници на Извршниот 
совет: 

а) Во работата на Собранието на Камерата: 
1. Диме Бојановски; 
2. Шами Морис; и 
3. Бошко Тонев. 
б) Во работата на Управниот одбор односно Со-

бранието и Управниот одбор на Камерата; 
1. Диме Бојановски. 

И. 
Ова Решение влегува во сила веднаш, а ќе се 

објави во ,,Службен весник на Народна Република 
Македонија". 

ИС бр. 135 
11 јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоскр, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

200. 
На основа член 13 од Законот за органите на 

управата во НР Македонија, Извршниот совет го 
донесе следното 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧ-
КИОТ СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА И ИМЕНУВАЊЕ 

НА НОВИ ЧЛЕНОВИ 

1. Се ослободуваат од должноста членови во 
републичкиот Совет за просвета поради истехиува-
њето им на мандатот, и тоа: 

— Милевска Деса, доцент на Филозофскиот 
факултет во Скопје; 

— Левков Димче, вонреден професор на Фи-
лозофскиот факултет во Скопје; 

— Михај лов инж. Илија, доцент на Земјодел-
ско-шумарскиот факултет во Скопје; 

— Димиќ Наталија, професор во Вишата педа-
гошка школа во Скопје; и 

— Рамо Шукри, новинар од Скопје. 
2, За членови во републичкиот Совет за про-

света се именуваат: 

— Боро Чушкар, сојузен народен пратеник од 
Скопје; 

— Фируз Назим, сојузен народен пратеник од 
СксгтЈе; 

— Будимка Романо, директор на Основното 
осумгодишно училиште „Кочо Рацин" во Скопје; 

— Алексо Мусаклиевеки, доцент на Земјодел-
ско-шумарскиот факултет во Скопје; и 

— Драга Паловска, од Скопје. 
3. Ова Решение влегува во сила веднаш. 

ИС бр. 137 
11 јуни 1958 година 

Скопје 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е р. Љупчо Арсов, е, р. 

201. 

На основа член 5 од Правилникот за одре-
дување на највисоки положај ни плати за поло-
ж а т ^ на управници ([директори) на одделни ви-
дови здравствени установи Советот за народно 
здравје на НРМ на својата VII редовна седница 
одржана на 21. V, 1958 година ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИ ПОЛОЖАЈНИ ПЛАТИ ЗА ПО-
ЛОЖАИТЕ НА УПРАВНИЦИ (ДИРЕКТОРИ) НА 

ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ 
УСТАНОВИ ВО НРМ 

I. Месечните положај ни. плати на управниците 
(директори) се утврдуваат во бруто износ од 26.200 
до 36.500 динари за следните самостојни здравстве-
ни установи: 

1. Централен завод за заштита на народно 
здравје на НРМ, 

2. Болница со над 400 кревети. 
II. Месечните положај ни плати на управниците 

(директори) се утврдуваат во бруто износ од 16.300 
до 28.000 динари за следните самостојни здравстве-
ни установи: 

1. Болница до 400 кревета, 
2. Институт за ТБЦ на НРМ, 
3. Завод за заштита на мајки и деца, 
4. Околиски заводи за заштита на народно 

здравје, 
5. Домови за народно здравје, 
6. Завод за трансфузија на крв на НРМ, 
7. Антитуберкулозен диспанзер. 
III. Месечните положај ни плати на управни-

ците (директори) на домовите за народно здравје се 
утврдуваат во бруто износ од 16.300 до 26.200 дин. 

IV. Месечните положај ни плати на управни-
ците (директори) за анггитуберкулозните диспанзе-
ри се утврдуваат во бруто износ од 16.300 до 21.000. 

V. Месечните положај ни плати на управниците 
(директори) се утврдуваат во бруто износ од 12.500 
до 18.200 за следните самостојни здравствени уста-
нови: 

1. Здравствени станици, 
2. Здравствена станица во стоп. организација, 
3. Аптеки, 
4. Диспанзер, 
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5. Вонболничко породилиште, 
6. Станица за брза помош, 
7. Амбуланти, 
8. Секоја друга здравствена установа, која не е 

опстаната во точка I, И, Ш и IV на оваа Одлука. 
VI. Висината на одредените положајни плати 

за управници (Директори) на одделни видови здрав-
ствени установи, ќе се утврди со Правилникот за 
плати на здравствените установи. 

VII. Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ^Службен весник на НРМ", а ќе 
се'применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 1768 
21 мај 1958 година 

Скопје 
Претседател 

на Советот за народно здравје на НРМ, 
Васил Горгов, е. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Окружниот стопански суд во Скопје објавува 

дека во регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 217, на страна 651 е запишана под фирма: 
Фабрика за силиковатростален материјал во из-
градба, со седиште во Гостивар. Предмет на работе-
њето на фабриката е: експлоатација на кварцит и 
производство на силико -ватростални материјали. 

Фабриката е окована со решението на НО на 
Гостиварска околија бр. 5453/53 год. 

За директор на фабриката е назначен Јанко 
Анчевски, кој заедно со шефот на сметководството 
Томе Белимовски и Дуцевски Горе, фабриката ќе 
ја потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 725/57. (Ј1376) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации под 
рог. бр. 160, на страна 417 е запишана под фирма: 
^ дибрин а за масло „Велес" во Титов Велес — От-
купна станица во Кавадарци. Предмет на работе-
њето на станицата е: откуп на индустриски расте-
нија, афионско, тутуносо, памучно и сусамово семе, 
сончоглед и репица. 

Станицата е основана согласно одобрението на 
НО на општината Кавадарци бр. 8659 од 13^1-19-33 
година. 

За раководител на станицата е назначен Гера-
сим Врангелов. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 720/57. (1378) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во 'регистарот на стопанските организации под 
рег. бр. 160,. на етр. 417 е запишана под фирма: Фа-
брика за масло „Велее" во Титов Велес — Откупна 
станица во Титов Велес. Предмет на работењето на 

станицата е: откуп на масло за јадење, техничко ма-
сло, таан и сточна храна (Јќоспе). 

Откупната станица е основана согласно со одо-
бреното на ОНО — Титов Велес бр. 5693/52 год. 

За раководител на станицата е назначен Манче 
Добрев. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 726/57. (1382) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
19-Х1-1957 год. под рег. бр. 74 е запишана под фир-
ма: Продавница на Земјоделската задруга „Пчела'1 

од е. Долнени, со седиште во е. Бабино — Битолско. 
Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на пољопријвредни машини, алати, вештачки 
ѓубриња, средства за заштита на растенијата и про-
изводи од тутун, кибрит и прибор, како и животни 
намирници, предмети за куќни потреби и мешани 
индустриски стоки. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга „Пчела" во е. Долнени, а согласно со одобре-
нието на НО на општината Демир Хисар бр, 7334 од 
30-Х-1957 година. 

Раководител на продавницата е Трајан С. По-
певски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 705/57. 01392) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
9-Х1-1957 тед. под рег. бр. 38 е запишана под фир-
ма: Продавница — клон на Земјоделската задруга 
„Панде Николоски" е. Велушина, со седиште во е. 
Лажец. Предмет на работењето на продавницата е: 
продажба на индустриски стоки и други земјодел-
ски производи. 

Продавницата е основана од Земјоделската за-
друга ,Д1анде Николоски, е. Велушина. 

Раководител на продавницата е Злате Мтат-
ковски. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи 
бр. 675/57. (1393) 

Окружниот стопански суд во Битола објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21-Х1-1957 год. под рег. бр. 48 е запишана под фир-
ма: ШИП „Копачка" — Продавница бр. 3 во При-
леп. Предмет на работењето на продавницата е: про-
дажба на огревно дрво на мало. 

Продавницата е основана од Шумското инду-
стриско претпријатие „Копачка" во Кичево, а со-
гласно со одобрението на НО на општината При-
леп бр. 17858 од 28-Х-1957 година. 

Раководител на продавницата е Благоја Бога-
тиновски. 

Од Окружниот степан ски суд во Битола, Фи 
бр. 706/57. (1410) 

Окружниот стопански суд во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
25-Х-1957 год. под рег. бр. 1, на страна 148 е запи-
шано под фирма: Претставништво на Фабриката за 
масло „Велес" од Титов Велес, со седиште во Ко-
чани. Предмет на работењето на претставништво-
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то е: заклучување на договори за купување на сто-
ки во внатрешен промет и тоа маслодајни расте-
нија. 

Претставништвото е основано од работничкиот 
совет на Фабриката за масло „.Велес", со решение 
бр. 437 од 24-1У-1957 година. 

Претставништвото ќе го потпишува раководи-
телот Максимов Димитар. 

Од Окружниот стопанска суд во Штип, Фи 
бр. 227/57. 01428) 

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 
Окружниот стопански суд во Штип објавува 

дека во регистарот на стопанските организации на 
27-УП-195б год. под рег. бр. 2, на страна 228 е за-
пишано следното: Мито Попов Тодоров, досегашен 
директор на УслужноТо машинско претјатие за 
механизација на селското' стопанство ^Прогрес" — 
Струмица, е разрешен од должност и за директор е 
назначен Рафо Синакапчев, кој претпријатието ќе 
го потпишува. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
224/56. (Ј1285/56) 

Окружниот стопански суд, во Штип објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22-V-1956 год. под рег. бр. 4, на страна 141 е запи-
шано следното: се менува фирмата и дејноста на 
досегашното . Услужно претпријатие „Благој Јан-
ков" во Струмица и ќе гласи: Трговско претприја-
тие на големо за откуп и промет со житарица ориз, 
брашно, оризова арпа и грав — Струмица, а покрај 
останатите дејности ќе врши и услуги за лупење 
на оризова арпа. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 
157/56. (1297/56) 

КОНКУРСИ 
На основа член 59 од Законот за организација 

на научната работа, Фолклорниот институт на НР 
Македонија — Скопје, распишува 

К О Н К У Р С 

за работните места: 
1) Еден стручен соработник — мелограф и 
2) Еден стручен соработник за народна корео-

графија. 
Покрај формалната стручна спрема по пропи-

сите на Законот врз основа на член 58 од истиот, 
од кандидатите се бара: 

— за работното место под 1) — солидна општа 
стручна музичка подготовка, а особено поподробно 
познавање на музичкиот1 фолклор; 

— за работното место под 2) — солидно позна-
вање на народната кореографија и сигурност во 
запишувањето на народната кореографија по некои 
системи од југословенски автори и лабановата си-
стема. 

Покрај документите за образование и стаж 
кандидатите треба да достават и стручни работи од 
областа на работата за горните места. 

Конкурсот ќе биде заклучен до 1. VIII. 1958 год. 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

ЗА НАСТАВНИЦИ И ФАКУЛТЕТСКИ 
СОРАБОТНИЦИ И ТОА: 

За еден редовен професор за предметот Дендро-
логија. 

За по еден наставник ([вонреден или редовен 
професор) за следните предмети: 

Виша математика, 
Специјално земјоделство ([житни, бобеви и фу-

ражни култури), 
Специјално земјоделство ([индустриски култури) 
Општо сточарство со исхрана на домашните 

животни, 
Ботаника. 
За по "еден наставник ^доцент, вонреден профе-

сор или редовен професор) за следните предмети: 
Овоштарство со преработка на овоштието и 
Геодезија. 
За еден хонорарен асистент за предметот: 
Метереолотија со климатологија. 
Рок за пријавување 30 дена по објавувањето на 

конкурсот. 
Пријавите да се поднесуваат до Деканатот на 

Земјоделскс-шумарскиот факултет во Скопје. 
Кон пријавата кандидатот треба да приложи 

диплома и документи по чл .31 од Законот за .јав-
ните службеници. Кандидатите државни службе-
ници поднесуваат извод од службеничкиот лист. . 

Покрај пријавата треба да се достави кратка 
биографија со податоци за досегашната работа и 
службовањето на кандидатот, список на научните 
и стручните трудови (доколку кандидатот ги има) 
и по еден примерок од самите трудови. 

Кандидатите што се пријавуваат за наставници 
а реба да имаат докторат или примен хабилита-
ционен труд. 

ОД ДЕКАНАТОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-
ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

На основа чл. 12 и 13 од Правилникот за служ-
бениците во задружните сојузи, Конкурсната коми-
сија при Околискиот задружен'-сојуз — Скопје, 
распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место СЕКРЕТАР 
на Околискиот задружен сојуз — Скопје 

Услови: завршен Правен факултет. 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а положајна по Одлуката на Сојузот. 
Стапување на должност веднаш или по спо-

годба. 
Срок за поднесување на молбите е 15 дена по 

објавувањето на конкурсот. (1915) 
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СОДРЖИНА 

Страна 

173. Указ за прогласување на Законот за здрав-
ствените станици — — — — — — 343 
Закон за здравствените станици — — — 343 

174. Указ за прогласување на Законот за 
здравствените домови — — — — — 352 
Закон за здравствените дрмови — — — 352 

175. Указ за прогласување на Законот за хи-
гиенските заводи — — — — — — 359 
Закон за хигиенските заводи — — — 359 

176. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
Универзитетот во Скопје — — — — 364 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Универзитетот во Скопје — 365 

177. Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за училиштата за 
стручно образование на земјоделците — 365 
Закон за изменување на Законот за учи-
лиштата за стручно' образование на зем-
јоделците — — — — —- — — — 365 

178. Одлука за измена на точка 2 од глава 15 
од Општествениот план на Народна Ре-

. публика.Македонија за .1958 година — — 365 
179. Одлука за одредување летниот одмор на 

.Народното собрание во 1958 година — — 366 
180. Одлука за определување објекти и работи 

чии инвестициони програми ќе ги одобру-
ва Одборот за стопанство на Извршниот 
совет — — — — — — — — — 366 

181. Одлука за пренесување правата на осни-
вач од Извршниот совет на Земјоделско*-
шумарскиот факултет на Универзитетот 
во Скопје — — — — — — — — 366 

182. Одлука за одредување денот на преста-
нокот со работа на укинатите и за почну-
вање со работа на новооснованите ре-
публички органи на управата — — — 367 

183. Одлука за одредување установа спрема 
која одредени права и должности врши 
Републичкиот совет за социјална поли-
тика и комунални прашања — — — — 367 

184. Одлука за бројниот состав на Советот за 
социјална политика и комунални прашања 367 

185. Одлука за одредување установите и орга-
низациите кои своите први претставници 
во Советот за социјална политика и ко-
мунални прашања ги избираат за една 
година — — .— — — — — — — 367 

186. Одлука за самоуправните установи и 
стручните и општествените организации 
што избираат претставници во Советот за 
социјална политика и комунални прашања 368 

Страна 

187. Одлука за определување организации на 
стопанските претпријатија кои избираат 
член во Советот на Вишата стопанска 
школа во Скопје и за начинот на него-
виот избор — — — — — — — — 363 

188. Решение за определување реонот „.Габров-
чица", општина Делчево, Штипска околија 
за подрачје на кое страните земјишта се 
загрозени од ерозија — — — — — — 368 

'89. Решение за определување реонот „Козјак 
Претор", општина Ресен, околија Охрид-
ска за подрачје на кое страните земјишта 
се загрозени од ерозија — — — — — 369 

190. Решение за основање Сервис за вршење 
транспортни услуги на републичките ор-

гани и установи — — — — — — — 369 
191. Решение за разрешување и назначување 

секретари на Извршниот совет — — — 370 
192. Решение за назначување помошници се-

кретари во секретаријатите на Извршниот 
совет — — — —. — — — — — 370 

193. Решение за изменување и дополнување на 
Решението за именување членови на Ре-
публичката комисија за службенички ра-
боти — — — — — — — — — — 371 

194. Решение за именување претседател и чле-
нови на Советот за социјална политика и 
комунални прашања — — — — — — 371 

195. Решение за именување членови на Сове-
тот на Вишата стопанска школа во Скопје 371 

196. Решение за именување претставници на 
Извршниот совет што ќе учествуваат во 
управувањето со Занаетчиската капара 
на НРМ — — — — — — _ _ _ _ _ 371 

197. Решение за именување претставници на 
Извршниот совет што ќе учествуваат во 
управувањето со Угостителската камара 
на НРМ — — — — — — — — — 372 

198. Решение за именување претставници на 
Извршниот совет кои ќе учествуваат во 
управувањето со 3 ем ј одел еко- шумарската 
камара на НРМ — — — — — — — 372 

199. Решение за именување претставници на 
Извршниот совет што ќе учествуваат во 
управувањето со Трговската тамара на 
Народна Република Македонија — — — 373 

200. Решение за ослободување членови н)а Ре-
публичкиот совет за просвета и имену-
вање на нови членови — — — — — 373 

201. Одлука за највисоките положај ни плати 
за положаите на управници ({директори) 
на одделни видови здравствени установи 
во НРМ — — — — — — — — — 373 

Издавач: ^Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пот. фах 51. Тел. 19-86. Жиро сметка при 

Народната банка — Скопје, бр. 802-И/1-69Ѕ. Печатница „Гоце Делчев" И (3333) — Скопје. 


