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100. 
У К А З 

^ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-
СТВЕНАТА ЗАШТИТА И ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 

ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА 

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-
ствената заштита и организацијата на здравстве-
ната служба, што Народното собрание на Народна 
Република Македонија го усвои на седницата на 
Републичкиот собор, одржана на 21 април 1961 го-
дина и на седницата на Соборот на производите-
лите, одржана на 21 април 1961 година. 

У бр. 5 
21 април 1961 година 

Скопје 

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

Претседател 
на Извршниот совет, 

Александар'Грличков, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ОРГАНИЗА-

ЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА 

I 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

, Член 1 
Спроведувањето на здравствената заштита и 

организацијата на здравствената служба се врши 
според одредбите на овој закон. 

Финансирањето на здравствените установи, фи-
нансирањето на инвестициите во областа на здрав-
ствената заштита и работните односи во здравстве-
ните установи, се регулирани со Општиот закон, за 
организација на здравствената служба (глава IV, 
IV И VI). 

^ " Член 2 
Здравствената заштита има за цел особено: 
— обезбедување на телесното и душевното 

здравје и напредување на здравствената состојба, 
како основни услови за развитокот на деловни-
те, творечките и одбранбените способности на на-
родот и развитокот на стопанските сили на земјата; 

— обезбедување здравствениот развиток на де-
цата и младината; 

— обезбедување на подобра здравствени усло-
ви за жената во време н^ трудноста, породување-
то и- по породувањето, како и подобри услови за 
мајката и детето\ ј 

— отстранување на причините и последиците 
на заболувањата и инвалидноста; 

— санирање на средината и обезбедување на 
хигиенски услови за живот и работа на граѓаните 
и за продолжување на човечкиот живот; 

— подигнување на здравствената култура на 
поединците и народот во целина. 

I Член 3 
Здравствената заштита се остварува со спре-

чување на заболувањата и повредете, на време 
откривање па заболувањата, сузбивање на појава-
та и ' ширењето на заразните и други болести и 
нивното искоренување, благовремено лекување и 
рехабилитација на заболените и повредените, здрав 
ствено и телесно воспитување, како и.со асанации 
и други мерки за здравствената заштита. 

Член 4 
Здравствената заштита, непосред,но ја спрове-

дуваат здравствените работници и здравствените 
установи. 

Во спроведувањето на здравствената заштита, 
здравствените установи и другите органи на здрав-
ствената служба соработуваат со установите на 
здравствено осигурување, санитетската служба на 
Југословенската народна армија, Југословенскиот 
црвен крст, стопанските организации, просветните, 
социјалните и другите самостојни установи, синди-
калните организации, стручните друштва и здру-
женијата на здравствените работници, другите оп-
штествени организации к граѓаните. 

Член 5 
Во организирањето на здравствената служба и 

обезбедувањето на здравствената заштита, покрај 
здравствените установи и државните органи, уче-
ствуваат, граѓаните непосредно и преку свои прет-
ставници во органите на општественото самоупра-
вување на здравствените установи и установите за 
здравствено осигурување, стопанските и другите 
организации и . самостојните установи. ,. 

( Член 6 ^ 
Здравствените установи се самостојни установи 

со кои се управува по начелата на општественото 
самоуправување. 

На здравствените установи се применуваат 
општите прописи за самостојните установи,, докол-
ку со овој закон не е поинаку одредено. , 

Член 7 
Видовите на здравствените установи де устано-

вуваат само со закон. 
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Член 8 
Меѓусебните односи на здравствените установи 

се засноваат врз заемна соработка и стручна помош. 
Член 9 

Државните органи спрема здравните установи 
имаат само права и должности утврдени со закон. 

Член 10 
Стручните работи од општ интерес за спрове-

дувањето на здравствената заштита на подрачјето 
на одделни политичко-територи ј алии единици, ги 
врши одредена здравствена установа како здрав-
ствен центар. 

На здравствениот центар можат да му се до-
делат и; одделни управни работи од областа на 
здравствената заштита. , 

Член 11 
Лекарите и другите здравствени работници во 

својата стручна работа, секој во својот делокруг, се 
самостојни и независни. 

Член 12 , 
Лекарите и другите здравствени работници ги 

вршат работите на здравствената заштита како 
членови на работниот колектив на одредената 
здравствена установа. 

Советот за народно здравје на Народна Репуб-
лика Македонија во местата каде што нема услови 
за основање на здравствени установи, а најблиски-
те здравствени установи не се во можност да обез-
бедат вршење на одредени работи на здравстве-
ната заштита, ќе ги одреди условите под кои ба-
биште, медицинските сестри, медицинските техни-
чари, хигиеничарите и заварите можат да вршат 
одредени работи, како службеници на народните 
одбори, земјоделските задруги и другите органи-
зации. 

Член 13 
Секој здравствен работник и секоја здравстве-

на установа се должни на граѓаните да им ука-
жуваат итна медицинска помош (прва помош). 

Член 14 
Граѓаните слободно го избираат лекарот и соод-

ветната здравствена установа што ќе им укажува 
медицинска помош или друг вид здравствена за-
штита. ( 

Член 15 ј 
За медицинска помош и друг вид здравствена 

заштита укажана од здравствена установа се плаќа 
надоместок. 

Плаќањето надоместок за медицинска помош 
укажана на здравствени осигуреници и лица кои 
со посебни прописи се ослободени од плаќање на-
доместок, се врши по прописите за здравственото 
осигурување на тие лица, односно по посебните 
прописи. 

Член 16 
Стручната работа на здравствените установи и 

стручната работа на лекарите и другите здравстве-
н и работници, подлежат на надзор по одредбите на 
овој закон. 

Член 171 
Производството и прометот на лекови и други 

средства за лекување и претпазување како и на 
ортопедски справи и помошни средства, подлежат 
на особен надзор. 

25 мај 1961 

II 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Член 18 
Здравствената заштита на населението осрбено 

опфаќа: обезбедување на санитарно-хигиенски ус-
лови за живот и работа на граѓаните; грижа за 
здравјето на жените мајки, децата и младината; 
спречување на заболувања и повреди; сузбивање 
на појави и ширење на заразни и други болести и 
нивното искоренување, рана дијагноза, благовре-
мено лекување и рехабилитација на заболени и по-
вредени; здравствено просветување и телесно во-
спитување; асанации и пропишување " ^ " з е м а њ е 
на други мерки во смисла за што поцелосна здрав-
ствена заштита. ^ 

Член 19 
. Јавните места, плоштадите и улиците, јавните 

бањи и јавните санитарни уреди, објектите за разо-
нода и одмор, комуналните објекти, установите и 
претпријатијата, објектите за снабдување со вода, 
како и објектите за отстранување на отпадните 
води и материи се одржуваат во таква состојба, што 
нема да го загрозуваат здравјето на граѓаните. 

Член 20 
Пазаришната, продавниците на животни на-

мирници, угостителските дуќани, хотелите, објек-
тите и организациите за општествена исхрана и 
други слични стопански и општествени организа-
ции должни се да ги исполнуваат пропишаните 
санитарно'хигиенски услови. 

I Член 21) 
Во стопанските и другите организации и ус-

танови се обезбедуваат работните места на уре-
дите, како и атмосферата, техничкото-еанитарно-
хигиенските услови потребни за заштита на здрав-
јето) на работниците. 

Член 22 
Училиштата и училишните згради, како и згра-

дите за сместување на детските здравствени, соци-
јални и спортски установи, должни се да ги ис-
полнуваат пропишаните технички и санитарно -
хигиенски услови, со што се обезбедува здравјето 
на учениците, децата, спортистите и другите лица 
кои ги користат овие згради. 

( Член 23 
Во јавниот сообраќај, како и на објектите што 

служат за јавен сообраќај, се обезбедуваат пропи-
шани технички и санитарно-хигиенски услови по-
требни за заштита на здравјето на граѓаните. 

Член 24 ј 
Заштитени се од загадување: водата за пиењо 

и за прехранбената индустрија, како и водите по-
крај речните брегови и езерата што се користат за 
капење, водите за поење на добитокот, за навод-
нување и за користење во стопанските гранки кои 
непосредно се сврзани за исхраната на населението. 

Од загадување се заштитуваат површинските 
и застојаните води, реките, потопите, пловните и 
сплавните канали, природните и вештачките езера, 
мрестилиштата, како и подземните води и нивните 
извори, лековитите, термалните, минералните и ат-
мосферските води. ; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА ЏРШ 25 мај 1961 
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Член 25 
Под загадување се подразбира постојано и по-

времено пуштање на веќе употребената вода, фр-
лање на отпадоци, ѓубре, животински мрши и дру-
ги штетни материи, како и гасови што можат да 
го влошат составот на водата. 

Како штетни материи се сметаат и оние мате-
рии кои се фрлаат на земјата, односно во атмо-
сферата, од каде можат да дојдат во водата и да 
влијаат врз нејзиниот состав. 

Заради заштита на водата во поглед на нејзи-
ниот физикален, хемиски и бактериолошки состав 
штетните материи мораат да се прочистат пред да 
се испуштат во вода, односно пред исфрлувањето 
на местата од каде би можеле да дојдат во водата. 

1. Обезбедување и спроведување на здравствената 
заштита 

Член 26 
Во домаќинствата се обезбедуваат санитарно-

хигиенски услови со коишто се заштитува здравје-
то на нивните членови, како и здравјето на дру-
гите граѓани. 

Член 27 
Душевното здравје на граѓаните, како неопхо-

ден предуслов за способност за работа и социјален 
живот, се обезбедува со преземање на соодветни 
мерки во семејството, во училиштето, на улицата, 
на работата и на други места. 

Член 28 , 
Воздухот, земјиштето како и просториите каде 

што луѓето непосредно' живеат и работат треба, во 
поглед на физичкиот, хемискиот и бактериолош-
киот состав, да ги исполнуваат пропишаните сани-
тарно" хигиенски услови за заштита на здравјето на 
граѓаните. ( 

Член 29 
Мерките со кои што се обезбедуваат санитарно-

хигиенски услови за стопанските организации 
(освен комуналните претпријатија и комуналните 
установи и објекти), пазариштата, продавниците 
на животни намирници и угостителските и други, 
за отпадните води и материите штетни по здрав-
јето, што настануваат во врска со работата на сто-
панските организации за јавниот сообраќај и об-
јектите на јавниот сообраќај, како и за пренос на 
мртовци, ги пропишува Советот за народно здравје 
на НРМ во согласност со законот и прописите до-
несени врз основа на законот. 

Општите хигиенски мерки со коишто се обез-
бедуваат санитарнснхитиенски услови за јавните 
места, плоштадите и улиците, за локалниот сообра-
ќај, за комуналните претпријатија и установите, 
за школските и јавните згради, за јавните бањи 
и јавните санитарни уреди, за отпадните води и 
материи, за канализацијата, за домаќинствата и за 
објектите за разонода и одмор, како и за гроби-
штата и крематориуми^, ги пропишува општин-
скиот народен одбор, доколку овие мерки не се од-
редени со прописите од надлежните органи на по-
широките политичко-територијалии единици. 

Член 30 
За обезбедување здравствена заштита на же-

ните и мајките се преземаат и се спроведуваат осо-

бено: систематски прегледи на трудници, здрав-
ствено воспитна работа' и давање совети, особено 
за личната хигиена и исхраната, укажување струч-
на помош за време на трудноста, за време на по-
родувањето и по пораѓањето, давање совети за 
спречувањето на несакана бременост и штетноста 
по здравјето на жената од помешувањето како и 
други потребни мерки. 

Член 31 
За обезбедување здравствена заштита на доен-

чињата и децата од претшколски возраст се пре-
земаат и се спроведуваат особено: систематски пре-
гледи за контрола на телесното и душевното здрав-
је на децата, како и навремено откривање на бо-
лести, грижа за правилниот телесен и душевен 
развиток, здравствено-воспитна работа меѓу роди-
телите и во најблиската околина на децата, осо-
бено за начинот на исхраната и негата, како и за 
личната и општата хигиена, давање практични 
упатства за приготвување храна за здраво и болно 
дете, грижа за условите на живеење и хигиенски-
те прилики во семејството, со цел тие да бидат по-
волни по здравјето на децата, надзор на и ^ а л и -
штата, опоравалиштата и другите поголеми уста-
нови,! за санитарно-хигиенските услови, како и 
други мерки потребни за обезбедување на здрав-
ствена заштита на децата. 

Член 32 
За обезбедување здравствена заштита на школ-

ските деца, учениците во стопанството, студентите 
и другата младина, како и спортистите, се презе-
маат и спроведуваат особено: систематски прегледи 
за навремено откривање на болести и благовре-
мено лекување, како и насочување и контрола за 
правилен телесен и душевен развиток, надзор над 
здравствената положба над Наставничкиот и дру-
гиот школски персонал, здравствено-воспитна ра-
бота, надзор над училиштата, спортските и другите 
објекти наменети за школските деца и младинци, 
за хигиенско-санитарните услови, формирање На 
школски кујни и студентски мензи и санитарно-
хигиенски надзор над нив, грижа за одморот и за-
крепнување на школските деца, учениците во сто-
панството, студентите и другите младинци и спор-
тисти, како и други мерки потребни за нивната 
здравствена заштита. 

Поблиски прописи за мерките за обезбедување 
здравствена заштита од член 30, 31 и 32 донесува 
Советот за народно здравје на НРМ. 

Доколку прописите од, претходниот став не се 
донесени, може да ги донесе општинскиот народен 
одбор во согласност со одредбите од овој закон. 

Член 33 
Поради особеното значење на здравствената за-

штита, на здравствен надзор особено под,лежат: 
1. здравствената состојба на работниците во 

здравствените установи во работилницата и работ-
ните места, со цел да се спречат разни заболувања 
и повреди на работниците при работата; 

2. здравствената состојба на лицата кои се на 
работа во производството и прометот на животни 
намирници, во училиштата, здравствените устано-
ви, социјалните установи и установите за деца. 
како и во јавниот сообраќај, со цел да се заштитат 
другите граѓани; / 
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3. здравствената заштита на школските и дру-
гите деца, учениците во стопанството, студентите 
и другите младинци и спортисти; 

4. лицата заболени од. одредени заразни бо-
лести;, бацилоносителите од одредени заразни бо-
лести и жаришта на заразни болести, како и пред-
метите за кои ќе се утврди или посомневај дека 
може да преносат заразни болести; 

5. водата за пиење и уредите за нејзиното про-
чистување; Ј 

6. отпадните води и материи, како и уредите 
за нивното отстранување и санитарен^; 

7. обезбедувањето хигиенски исправен физич-
ки, хемиски и мвдообиолошки состав на воздухот; 

В. санитарно"хигиенските услови на сообраќај-
ните средства и објекти, јавните објекти и јавните 
места; 

9. проектите за станбени згради, објектите за 
работа, објектите за снабдување со вода и отстра-
нување на отпадните материи и сл., како и објек-
тите за здравствени, просветни и други слични 
цели. 

Здравствениот надзор под точка 1, 3, 4, 6, 7 и 9 
се регулира со закон во согласност со сојузните 
прописи, а здравствениот надзор од останатите 
точки — со прописи на Советот за народно здравје 
на НРМ и прописи од, народните одбори, донесени 
врз основа на Законот. 

Член 34 
За да се спречат заболувањата и: повредите при 

работата и со прописи на надлежните органи се 
определуваат хигиенските и другите услови при 
работата, а особено: 

1. отстранувањето штетното влијание на око-
лината и другите фактори врз здравјето на насе-
лението во физички, биолошки, социјален "и мен-
тален поглед, а особено во поглед на заштитата од 
повреда, опекотини и други несреќни случаи; 

2. хигиенскиот состав на воздухот и хигиен-
ските услови во поглед на земјиштето во местата 
каде што луѓето непосредно живеат и работат, са-
нирањето на отпадните води и материи1; 

3. забраната на употреба на објекти, предме-
ти, храна и вода, кога ќе се установи или се по-
сомнева дека тие можат да предизвикаат појава на 
некоја болест или пак штетно ќе дејствуваат врз 
здравјето на луѓето; 

4. хигиенски исправната вода за пиење и об-
јектите за снабдување со вода; 

5. надзорот преку систематски преглед за 
здравствената состојба на одделни групи! граѓани, 
особено школските и другите деца, младината, ра-
ботниците; а посебно запослените жени; 

6. прегледот на работниците пред стапување 
на работа, кога овој преглед е задолжителен или 
одреден, како и повремени прегледи на работни-
ците кои работат на места опасни за здравјето; 

7. надзорот над здравствената состојба на 
здравствено загрозените лица (пасебни услови за 
живеење и работа, заразни заболувања во семеј-
ството, можност за повторно заболување и слично); 

В. условите и можностите за претопување, 
лекување, рехабилитација и оздравување на забо-
лените, повредените и изнемогнатите, како и спре-
чување на инвалидностите; 

9. благовремената заштита на забите, особено 
кај школските деца и младината; 

10. можностите во си,те јавни згради, установи 
и стопански организации', а посебно во областа на 
сообраќајот за укажување на брза помош (неоп-
ходен завоен материјал и лекови). 

Мерките за здравствена заштита од претход-
ниот став се регулираат со прописи на Советот за 
народно здравје на НРМ, доколку не се регулирани 
со посебни сојузни и републички закони. 

Член 35 
За сузбивање, лекување и искоренување на 

акутните заразни болести, здравствените установи, 
претставничките органи, стопанските и другите 
организации и установи, како и поединци се долж-
ни да се придржуваат за прописите од надлеж-
ните државни органи со кои се одредуваат соод-
ветните здравствени мерки, а особено за: 

1. откривање, задолжително пријавување и 
евиденција на заболените од одредени заразни бо-
лести; 

2. задолжително лекување, а по потреба и изо-
лирање на заболените од одредени заразни бо-
лести, како и привремена изолација на лицата кои 
можат да пренесуваат одредени заразни болести; 

3. дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 
4. вакцинирање против одредени заразни бо-

лести; 
5. забрана на употребување на животни на-

мирници, вода, објекти и слично кога се претпо-
ставува дека тие можат да предизвикаат или: да 
пренесат заразни болести; 

6. забрана на групирање на граѓаните (собири, 
саеми, кина, театри и други јавни собири), во слу-
чај на појава на карантински заразни болести 
(куга, колера, вариола, пегавец и рекуренс) или 
појави на некои" заразни, болести во исклучиво те-
жок! облик; 

7. привремено запирање на работата во учи-
лиштата, детските градинки, детските домови и 
други слични установи кога поради болест повеќе 
од една третина ученици односно штитеници не 
доаѓаат на училиште, односно во установата или 
во случај на појава на голема кашлица или мали 
сипаници во планинските предели; 

8. забрана на населението да се движи од за-
разното подрачје во незаразено и обратно во слу-
чај на појава на карантински болести; 

9. ограничување или забрана употребата и 
прометот на предмети што можат да влијаат за 
ширењето) на болеста. 

Мерките од точка 1, 2, 3, 4, 6 и 8 се регулираат 
со закон, доколку не се регулирани со сојузни про-
писи, а мерките од останатите точки се регулираат 
со прописи на Советот за народно здравје на НРМ. 

Член 36 
За спречување, сузбивање, лекување и иско-

ренување на хроничните заразни и други масовни 
болести, здравствените установи, народните одбо-
ри, стопанските и други организации и установи 
како и поединци должни се да се придржуваат за 
прописите од надлежните државни органи, со кои 
се одредуваат соодветни здравствени мерки, а осо-
бено: , 
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1. откривањето, пријавувањето, евиденцијата и 
благовременото лекување на заболените од тубер-
кулоза, полови болести, душевни болести, рак, ди-
јабетес, микотични и други паразитарни заболува-
ња што се јавуваат во поголеми размери; 

2. вакцинирањето на населението кога е меди-
цински инфицирано; 

' 3. преземањето и на други потребни мерки за 
спречување, сузбивање и искоренување на овие 
болести. 

Прописите за мерките за здравствената зашти-
та од овој член ги донесува Советот за народно 
здравје на НРМ, во согласност со овој закон и дру-
гите прописи донесени врз основа на Законот. 

Член 37 
За подигање на здравствената култура на по-

единци: и на народот во целост, здравствените уста-
нови и здравствените работници, како и надлеж-
ните државни органи се грижат за здравственото 
воспитување, а особено: 

— поттикнувањето и оспособувањето на гра-
ѓаните сами да се грижат за своето здравје и здрав 
јето на својата околина, како и за условите под 
кои живеат и работат; 

— да соработуваат со здравствената служба во 
решавањето на прашањата за заштита на здрав-
јето; 

— поттикнувањето на стопанските, државните 
и другите организации и самостојни установи, што 
го имаат тоа за своја задача во однос на здравстве-
но просветната работа; 

— воведувањето на здравствено просветна ра-
бота во сите гранки на здравствената служба; 

— вклучувањето во здравствено просветната 
работа на просветните работници, младина и други 
активисти; , 

— одржувањето на здравствено просветни пре-
давања, семинари и курсеви, особено хигиенско-
домаќински курсеви и курсеви за селската мла-
дина, со цел да се унапреди културата на населе-
нието во поглед на правилната исхрана, изборот на 
животни намирници приготвувањето на храна за 
употреба, особено за потребите на трудницата, до-
енчињата, децата и младината; 

— приредувањето на здравствени изложби и 
пропагандни денови, односно недели на здравјето, 
обезбедување потребните здравствени просветни 
средства (летоци, плакати, брошури, потсетници, 
филмови, фалнографи итн.); 

— борбата против штетните навики и! суевери-
јата (алкохолизам, никотинизам, надри лекарство, 
баења и сл.); 

— школувањето на здравствени кадри за 
здравствена просветна работа, како и преземањето 
на други акции и мерки за таа цел. 

Поради посебното значење што го има здрав-
ствено-просветната работа, за школските деца и 
младината се обезбедува настава по хигиена во 
сите училишта. 

Член 38 
За ускладување работата на здравствените 

установи и другите установи и организации, кои-
што учествуваат во спроведувањето на здравстве-
ната заштита и во решавањето на одредени здрав-
ствени проблеми, како и во работата за што пора-

ционално користење на средствата за таа цел, на-
родниот одбор, по предлог на соодветниот здрав-
ствен центар, а по добиеното мнение на здравстве-
ните установи, установите за здравствено осигу-
рување, стопанските и другите заинтересирани ор-
ганизации и установи, утврдува програма за здрав-
ствената заштита на подрачјето на општината, од-
носно околијата. 

Поблиски одредби за начинот на изработува-
њето на програмата донесува Советот за народно 
здравје на НРМ, по предлог на Републичкиот за-
вод за здравствена заштита. 

Член 39 
Здравствените установи и здравствените ра-

ботници, здравствените центри, советите за народ-
но здравје на народните одбори из Советот за на-
родно здравје на НРМ, како и другите надлежни 
органи во здравствената служба што утврдуваат 
годишни програми за здравствена заштита на од-
редени територии се должни да донесуваат годиш-
ни планови за работа на здравствените установи и 
да преземаат други мерки за здравствена заштита. 

2. Вонредни мерки за здравствената заштита 

Член 40 
Во случај на елементарни и други несреќи (по-

плави, земјотреси, пожари, поголеми сообраќајни 
несреќи, несреќи во рудници и градилишта), што 
предизвикуваат или можат да предизвикаат епи-
демии или повреди и заболувања на поголем број 
граѓани, заради здравствената заштита на граѓа-
ните можат да се преземат следните мерки: 

1. мобилизација на здравствените работници и 
другите граѓани за спроведување на одредени 
здравствени мерки; 

2. реквизиција, на опрема, лекови и транспорт-
ни средства, како и привремено! користење на згра-
ди за спроведување на мерките за здравствена за-
штита; 

3. одредување посебни задачи на здравствените 
установи, со цел спроведување на одредени мерки. 

Одлука за одредувањето и траењето на овие 
мерки донесува Извршниот совет. 

Надоместоците за реквирираните предмети и 
другите трошоци за спроведувањето на мерките од 
став 1 на овој член ќе се регулираат со посебни 
прописи. 

Во поглед правата на граѓаните, кои во смисла 
на точка 1 од овој член учествуваат во спроведу-
вањето на здравствените мерки, важат одредбите 
од член 40 и 41 од Основниот закон за заштита од 
пожарите. 

Член 41 
До донесувањето на одлука од претходниот 

член секретарот на Советот за народно здравје на 
НРМ може спроведувањето на одредени мерки за 
здравствена заштита да определи одделни здрав-
ствени работници и да нареди привремено користе-
ње на зградите во здравствените установи, како и 
да определи посебни задачи за здравствените уста-
нови. 

Своето решение за определување на мерките 
од претходниот став секретарот на Советот за на-
родно здравје на НРМ е должен да го поднесе во 
рок од 24 часа до Извршниов совет за одобрување. 
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Член 42 
Во исклучиво итни случаи претседателот на 

општинскиот односно на околискиот народен од-
бор ,може да ги повика сите способни жители во 
општината, односно во околијата, постари од 16 го-
дини, да учествуваат во спроведувањето на одре-
дени мерки за здравствена заштита, како што се: 
расчистување на урнатини, откопување и извле-
кување на затрупани, спасување и пренесување на 
ранети и повредени на сигурно место, односно на 
место каде што може да им се укаже стручна по-
мош, изнесување на граѓани од поплавени подрачја 
и прекопување Канали за истечување на водата во 
случај на поплава и други слични мерки. Во такви 
случаи може да ги повива граѓаните, установите, 
стопанските, општествените и другите организации 
да стават на располагање превозни средства и опре-
ма за спроведување на наведените мерки1, а може 
со решение да нареди и привремено користење на 
јавните и приватни згради за таа цел. 

Своето решение за одредување на мерките од 
претходниот став претседателот на општинскиот 
односно на околискиот народен одбор е должен да 
го достави до Извршениот совет во рок од 24 часа 
и во истиот рок да го запознае со тоа- решение 
општинскиот односно околискиот народен одбор. 

Член 43 
Извршниот совет може да ги укине мерките 

предвидени 4по1 член 41 и 42 од овој закон. 

III 

ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА 

Член 44 
Здравствената установа е должна укажување-

то на медицинска помош да го организира на на-
чин што ќе им овозможи на граѓаните слободен 
избор на лекар. 

Член 45 
Граѓанинот кој не е примен на лекување од-

носно преглед или не е задоволен со приемот од-
носно со укажувањето на помош, може да бара од 
управникот на здравствената установа или шефот 
н̂ а нејзиното одделение неговиот случај да се ис-
пита и разгледа, а доколку не е задоволен со од-
луката на управникот може да бара неговиот слу-
чај да се изнесе пред управниот одбор односно со-
ветот на здравствената установа. 

Барање од претходниот став може да поднесе 
и соодветната установа за здравствено осигуру-
вање, работниот колектив, синдикалната и друга 

/ заинтересирана организација. 
Кога барањето на граѓанинот за лекување е 

одбиено, во службената евиденција на здравстве-
ната установа се наведува причината за одбива-
ното. 

За резултатот на испитувањето и одлуката во 
смисла на ст. 1 и 2 од овој член, здравствената 
установа го известува во одреден рок граѓанинот, 
едносно заинтересираната установа или организа-
ција, ако тие во таа смисла поставиле барање. 

I 

Член 46 
Граѓанинот кој се лекува во здравствена уста-

нова може, кога тоа го смета' за потребно, да бара 
конзилијарен преглед од страна на лекарите што 
од истата или друга здравствена установа сам ќе 
ги избере. За болниот кој не е во состојба тоа сам 
да го стори, барање можат да постават и членовите 
на неговото потесно семејство, соодветната уста-
нова за здравствено осигурување, работниот ко-
лектив, синдикалната или друга заинтересирана 
организација. 

Барање на конзилијарен преглед од страна на 
специјалисти на истата или друга здравствена ус-
танова може да постави и лекарот, кој во здрав-
ствената установа го лекува болниот ако смета 
дека таквиот преглед ќ)е го олесни преземањето на 
потребните мерки околу лекувањето. 

Во случај од претходниот став трошоците за 
конзилијарниот преглед паѓаат на товар на здрав-
ствената установа^ во која граѓанинот се лекува, 
ако со посебни прописи не е поинаку одредено. 

Член 47 
При укажувањето на медицинска помош здрав-

ствените работници се - должни хумано да се одне-
суваат кон, човекот и се што ќе дознаат во врше -
њето на својот позив го чуваат како професионал-
на тајна и се одговорни за нејзиното чување. 

При прегледот на болниот во здравствената 
установа треба да се обезбеди лекарот да биде.на-
само со болниот. 

Член 48 
Кога во здравствената установа ќе се утврди 

дека на граѓанинот му е потребна медицинска по-
мош што се укажува во друга здравствена уста-
нова, граѓанинот се упатува во таа установа, со 
предлог да му се даде бараната помош. 

Член 49 
Здравствените установи се одговорни за ште-

тата што со својата работа им ја причинуваат на 
граѓаните и други лица. 

Здравствените установи можат да бараат рег-
рес од лекарите и другите здравствени работници, 
кои штетата ја причиниле намерно или од крајна 
небрежност. 

Член 50 
При укажувањето на медицинска помош на 

граѓаните преку хируршки и други интервенции, 
лекарите прибавуваат нивна согласност односно 
согласност на старателот ако лицето е малолетно 
или му е одземена деловната способност (своевласт) 

По исклучок во итни случаи во кои загрозува 
опасност по животот на граѓаните, хируршка или 
друга потребна интервенција лекарот може да из-
врши и без претходна согласност. 

Член 51 
Здравствената установа ќе го одбие натамош-

ното лекување на оној граѓанин кој знатно ја оне-
возможува нејзината работа или во голема мерка 
го крши нејзиниот куќен ред. 

АКО е непосредно загрозен животот или здрав-
јето на граѓанинот, здравствената установа не може 
да го одбие натамошното лекување. 
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IV 

ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 

1. Општи одредби 

Член 52 
Задачите на здравствената установа и, видовите 

на здравствената заштита што таа им ги укажува 
на граѓаните се одредуваат, согласно со прописите, 
со актот за основање на здравствената установа. 

Со прописи или со актот за основањето може 
да се предвиди здравствената установа да врши 
определени работи од здравствената заштита на 
определено подрачје и за определеното подрачје да 
води здравствена евиденција. 

Член 53 , 
Секоја здравствена установа учествува во спро-

ведувањето на превентивните мерки за здравстве-
на заштита на начинот определен со нејзините пра-
вила. 

Член 54 1 
Здравствените установи организираат и укажу-

ваат медицинска помош на граѓаните. 

Член 55 
Здравствената установа може, ако за тоа по-

стои потреба, да врши работи на здравствената за-
штита и надвор од рамките на своите редовни 
задачи. ј 

Советот за народно здравје на НРМ донесува 
поблиски прописи за тоа кога ќе постојат потреби 
за вршењето на работите од претходниот став. 

Член 56 
Во случај на непосредна опасност по животот 

и здравјето на поголем број граѓани или елемен-
тарни и други несреќи (поплави, земјотреси, по-
жари, големи сообраќајни несреќи, несреќи во руд-
ници и други градилишта и сл.), на здравствените 
установи може, без оглед на нивните редовни за-
дачи, да им се довери преземањето на соодветни 
мерки и да им се стави во задача непосредното 
спроведување на здравствената заштита на одре-
дено подрачје, односно да им се одредат посебни 
задачи за спроведувањето на одредени мерки. 

Член 57 
По одделни здравствени установи може да се 

изведува медицинска настава и усовршување на 
здравствените работници. 

Советот за народно здравје на Народна Репу-
блика Македонија по предлог на Републичкиот за-
вод за здравствена заштита, соодветниот факултет 
или училиште, одлучува во кои здравствени уста-
нови ќе се изведува медицинска настава, односно 
усовршување од претходниот став. 

Односите помеѓу здравствените установи, во кои 
се изведува настава, и факултетите, односно учи-
лиштата од претходните ставови се регулираат со 
договор. ј 

Член 58 
Здравствената установа води евиденција за сво-

јата работа според прописите од сојузните органи. 
Податоците што ги водат задолжително здрав-

ствените установи се одредени со сојузни прописи. 

Член 59 
Здравствените установи се должни на соодвет-

ниот здравствен центар да му ги доставуваат про-
пишаните податоци. 

Член 60 
Здравствените установи составуваат годишен 

извештај за својата работа. 
Здравствените установи на надлежниот здрав-

ствен центар му доставуваат извештај за својата 
работа. 

Извештајот од претходниот став еднаш годиш-
но јавно се претресува на состанок со членовите 
на советот и членовите на работниот колектив на 
здравствената установа, со претставници на уста-
новите за здравствено осигурување и )другите за-
интересирани органи, установи, организации и гра-
ѓани. Пред одржувањето на состанокот здравстве- -
ните установи се должни на јавноста да и овозмо-
жат увид на извештајот/ за нивната работа. 

Член 61 
Здравствените установи им поднесуваат на гра-

ѓаните по барање на собирите на избирачите, на 
установите за здравствено осигурување и другите 
заинтересирани органи, установи и организации 
извештаи за одделни прашања во врска со нивната 
работа. 

Член 62 
Здравствената установа има својство на правно 

лице. 
Својството на правно лице се здобива со денот 

на регистрирање на установата. 

Член 63 
Здравствената установа има свои правила со 

коишто се пропишуваат особено: задачите, органи-
зацијата, работењето, органите на управувањето, 
нивниот делокруг и овластување, начинот на прием 
на болните, односот спрема болните и работната 
дисциплина во установата. 

Во рамките на своите правила, здравствената 
установа со правилници ги регулира правата и 
должностите на здравствените и другите работни-
ци, куќниот ред и внатрешното работење, пропи-
шува поблиски одредби за начинот на прием, нега 
и лекување на болни и ги регулира другите пра-
шања во врска со работењето во установата. 

Член 64 
Согласност за правилата на здравствените уста-

нови, дава советот надлежен за работите на на-
родното здравје на народниот одбор на чие подрач-
је е седиштето на здравствената установа. 

Член 65 
Здравствената установа сама или во соработка 

со други здравствени установи организира курсеви 
и други форми за стручно усовршување на здрав-
ствените работници. 

Член 66 
Здравствената установа во рамките на своите 

задачи, по барање на лекар кој не е член н?1 ра-
ботниот колектив на установата, врши прегледи и 
други здравствени услуги, односно испитувања по-
требни за дијагноза и лекување на болни1 на кои 
тој лекар им укажува медицинска помош. 
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Член 67 
Заради соработка и заемно помагање во реша-

вањето. на одделни прашања од областа на унапре-
дувањето на економското и административното ра-
ботење, како и на други прашања од заеднички 
интерес на здравствените установи можат да се 
образуваат заедници на здравствените установи. 

Заедниците на здравствените установи можат 
да образуваат сојуз на заедници на здравствени' 
установи. " , 

Заедниците на здравствените установи и соју-
зот на заедниците на здравствените' установи до-
несуваат статути со кои се регулира организаци-
јата, работата и работењето на заедницата односно 
сојузот. 

2. Видови на здравствени установи 

Член 68 
4 Видовите на здравствените установи се уста-

новуваат со оглед на обемот и природата на рабо-
тите со кои се занимаваат и видовите здравствена 
заштита што претежно ја даваат. 

Член 69 
Според видот, здравствените установи можат 

да бидат: здравствена станица, диспанзер, центар 
за здравствена заштита на мајки и деца, здравствен 
дом, станица за брза помош, болница, завод за 
здравствена заштита, служба за трансфузија на 
крв, завод за дезинфекција, дезинсекција и дера-
тизација, станица за дезинфекција, дезинсекција 
и дератизација, медицински завод, медицински 
институт, природно лекувалиште, опоравалиште, 
аптека. V 

Одделни здравствени установи можат да вршат 
работи на два или повеќе вида здравствени уста-
нови наведени во претходниот став. 

Член 70 
Како амбулантно-поликлинички и) диспанзер-

ски здравствени установи се сметаат: здравствените 
станици, здравствените станици во претпријатијата, 
општествените организации и установите, здрав-
ствените домови, диспанзери (туберкулозни, кожно-
венерични, за мајки, диспанзер за деца, школски 
и' сл.), полихлиниките (општи, забни, школски и 
сл.) и станиците за брза помош. 

Како болнички (стационарни) здравствени ус-
танови се сметаат: општите и специјалните болници 
и клиниките. 

Како хигиенски и противепидемски здравстве-
ни установи се Сметаат заводите за здравствена 
заштита и заводите и станиците за дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација. 

Член 71 
^ Заради правилна организација на работата и 
извршување на задачите од својот делокруг, здрав-
ствените установи имаат организациони односно 
работни единици:, кои се основаат според сродноста, 
обемот и природата на работите, како и според 
работата за раководење со соодветните работи. 

- Одделните здравствени установи мораат да ги 
имаат организационите, односно работните едини-
ци, одредени со овој закон, а може да имаат и дру-
ги единици предвидени со прописите или прави-
лата на установата. 

а) Здравствена станица 

Член 72 
Здравствената станица е здравствена установа 

што на населението му укажува основна здравстве-
на заштита и работи на спречувањето и отстрану-
вањето последиците од заболувањето. 

Член 73 
Здравствената станица: 
— ги следи и проучува условите пад кои живее 

и работи населението, ги проучува причините и 
појавите што штетно влијаат врз здравјето на лу-
ѓето, работи на спречувањето и отстранувањето на 
причините и последиците на заболувањата и им 
предлага на надлежните органи преземање на соод-
ветни мерки; 

— презема мерки за спречувањето и сузбива-
њето на заразните и други болести, со вакцинација, 
хигиенско-санитарни прегледи, откривање бацило-
носителите и жариштата на заболувањата, епи-
демиолошки изведувања и преземање, односно 
предлага преземање на други! потребни мерки; 

— лекување болни во своите медицински еди-
ници и во станот на болниот, а па потреба ги упа-
тува во соодветната здравствена установа и се гри-
жи да им се обезбеди потребната медицинска 
помош; ( 

— укажува здравна заштита преку советува-
лиштата за трудници, мајки, деца и младина; 

— презема мерки за заштита на здравствено 
загрозените лица; 

— работи на здравственото просветување на 
населението; 

— врши патронажна служба; 
— врши дезинфекција, дезинсекција и дера-

тизација; 1 
— врши задолжителен преглед на работниците 

и службениците; 
— се грижи за гушената на јавните места, во 

просториите и на други места каде што се собираат 
граѓани поради заедничка работа,, престој, обука, 
разонода, фискултура и сл.; 

— за остварувањето на своите задачи соработу-
ва со социјални, просветни, комунални и други ор-
гани, општествени организации и! установи; 

— користи помош од специјализирани здрав-
ствени установи за стручно издигање на своите 
кадри и за својата работа; 

"— води статистика и евиденција за својата 
работа. 

Здравствената станица врши и други: работи 
што и се ставени во делокруг со одделни прописи. 

Член 74 
Здравствената станица задолжително има: 
1. хигиенско-епидемиолошки отсек со лабора-

торија; 
2. ординација за општа пракса; 
3. советувалиште за трудници со бабичка 

служба. 
Здравствената станица може да образува спе-

цијалистички ординации, забни ординации со лабо-
раторија, диспанзери, единици за дезинфекција, де-
зинсекција и дератизација, а во случај кога во неј-
зиното седиште нема болница може да образува 
стационар до 30 постели. 
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Член 75 
Здравствената станица може надвор од своето 

седиште, по потреба, да образува своја медицинска 
единица за вршење определени работи од својот 
делокруг во поодделни делови од подрачјето на 
својата дејност. 

Член 76 
Здравствената станица мора да има најмалку: 

лекар, бабица, медицинска сестра или болничарка, 
здравствен техничар — санитарен техничар и хи-
гиеничар. 

б) Здравствена станица во стопански организации 

Член 77 
Здравствената станица во стопанската органи-

зација, во рамките на делокругот од член 73 од овој 
закон, посебно работи на здравствената заштита 
во врска со работните услови во стопанската ор-
ганизација и за таа цел особено: 

1. ја врши превентивната здравствена служба 
во стопанската организација, води хигиенска над-
зор и ги проучува хигиенските Услови во врска со 
работните услови во организацијата; 

2. го следи движењето на професионалните л 
други заболувања и повреди во работата, ги; проу-
чува причините за појавата на овие болести од-
носно повреди, и презема односно предлага презе-
мање на потребни мерки за отстранување на овие 
причини; 

3. ги лекува болните и повредените работници 
и службеници во стопанската организација и чле-
новите на нивните семејства и се грижи, во случај 
на потреба, за укажување на здравствена зашти-
та на други здравствени установи; 

4. го следи текот на лекувањето и оздравува-
њето на работниците и службениците во стопанска-
та организација што се наоѓаат на лекување, од-
носно на опоравок во други здравствени: установи; 

5. работи: на унапредувањето на здравјето и 
хигиенските услови при работата и во работната 
околина; I 

6. ги насочува работниците на работни места 
што одговараат на нивните физички и друшевни 
способности; Ј 

7. врши; и други работи што и се определени1 со 
други прописи или определени од надлежниот ор-
ган на народниот одбор во договор со стопанската 
организација. ) 

Член 78 
Здравствената станица во стопанската органи-

Ј^ција задолжително мора да има: 
1. хигиенско-епидемислошки отсек со лаборато-

рија, и 
2. ординација за општа пракса. 
Здравствената станица во стопанската органи-

зација може да основа и други медицински еди-
ници. 

Член 79 
Здравствената станица во стопанската органи-

зација мора да има најмалку еден лекар, меди-
цинска . сестра (медицински техничар) или болничар 
и здравствен техничар (санитарен техничар). 

в) Здравствен дом 

Член 80 
Здравствениот дом на одредена подрачје ги вр-

ши работите во рамките на задачите одредени во 
член 73 на овој закон. ^ 

Здравствениот дом преку своите ординации за 
општа пракса, преку своите диспанзери, хигиено-
епидемиолошките одделенија и патронажнмте слу-
жби и другите посебни организациони единица им 
укажува стручна помош на здравствените уста-
нови од своето подрачје (освен на болниците), на 
стопанските и општествените организации во оства-
рувањето на нивните задачи во врска со зашти-
тата на народното здравје. 

Здравствениот дом врши и други задачи што 
му се ставени во должност со посебни прописи и 
одлуки на надлежниот народен одбор. 

Член 81 
За згрижување и изолирање на болни од акут-

ни заразни и други болести, чие лекување изиску-
ва постојан здравствен надзор, здравствениот дом 
може да има болничко одделение (стационар) ако 
во седиштето на здравствениот дом ,нема болница. 

Болничкото одделение (стационарот) може Да 
има до 50 болнички постели. 

Член 82 
Здравствениот дом по потреба може да обра-

зува помошни медицински единици за, вршење на 
одредени работи од својот делокруг во одделни де-
лови на своето подрачје. 

Член 83 
Здравствениот дом мора да ги има, најмалку, 

следните медицински единици: ј 
1. хигиенско-епидемиолсшко одделение со ла-

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

лишна младина; 
3. ординација за општа пракса; 
4. рентген кабинет; 
5. служба за статистика и евиденција. 
Здравствениот дом, по потреба, може да има 

антитуберкулозен и сите видови диспанзери, спе-
цијалистички ординации, здравствени станици во 
стопанските организации, станици за дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација. 

г) Болници 

Член! 84 
Болниците се здравствени установи што на бол-

ните им укажуваат здравствена помодар со обезбе-
дување на потребите под постојан лекарски надзор 
и работа на спречувањето и остранува^еГф на при-
чините и последиците од заболувањата. ч , 

Болниците: ^ 1 
1. ги испитуваат и утврдуваат заболувањата' и 

лекуваат болни како и вршат медицинска реха-
билитација под постојан стручен надзор; 

2. се грижат за применувањето на современите 
научни методи во лекувањето на болните и рабо-
тат на унапредувањето на медицинската наука \г 
вршат истражувачки работи во одделни гранки, на 
медицината; ^ 
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3. учествуваат во спроведувањето на мерките 
за чување и унапредување на здравјето и за от-
странување на болестите меѓу населението и сора-
ботуваат со' други здравствени установи; 

4. работат на стручното усовршување на здрав-
ствените работници, а можат да служат и за изве-
дување на практична настава на медицинските 
научни и наставни установи, организираат семина-
ри, советувања, предавања, прикажување на ка-
рактеристични случаи на заболување и преземаат 
други слични мерки; 

5. ги следат појавите на болестите и ги проу-
чуваат причините на заболувањата и смртноста ме-
ѓу населението, работат на нивното отстранување 
и им предлагаат на надлежните органи преземање 
на потребните мерки за заштита на народното 
здравје; 

6. вршат работи во врска со здравственото 
просветување на населението; 

7. им даваат специ ј а листичка помош на здрав-
ствените установи надвор од, своето седиште; 

8. водат евиденција и статистика за болестите 
и за болните што ги лекуваат во болницата. 

Болниците вршат и други работи од областа 
на заштитата на народното здравје што со посебни 
прописи им се ставени во делокруг. 

Член 85 
0 Болниците се општи и специјални. 

Општата боЈпшца укажува медицинска помош 
за сите видови болести, а специјалистичките бол-
ници укажуваат медицинска помош за одделни 
видови болести или лекување на болни од одре-
дена возраст и пол. 

Болници може да се основаат и за хронични 
болни. 

Болниците можат да бидат наменети и за ^ука-
жување на медгадинска помош само на деца (дет-
ски болници). 

За сузбивање на епидемии и други! извонредни 
потреби, може да се основаат времени болници. 

Член 86 
Во општата болница задолжително има основни 

болнички одделенија, и тоа: 
а) приемно одделение, 
б) одделение за внатрешни болести, со отсек за 

заразни болести и одделение за детски болести, 
в) хируршко" :стинеколошко-акушерско одделение 
г) служба за трансфузија на крв, , 
д) лаборатории, рентген кабинет, аптека, мрт-

вачница, административна и техничка служба и 
економат. 

Член 87 
Специјалната болница има задолжително одде-

ление за прием на болни со ординација, болнички 
оддел, лабораторија, рентген кабинет, аптека, изо-
лација, мртвачница, административна и техничка 
служба и економат. 

Член 88 
Болниците, кои служат за изведување на на-

става на медицинскиот и Стоматолошкиот факул-
тет (клинички болници), се здравствени установи 
во смисла на овој закон. 

Секоја здравствена установа може да служи за 
наставна база доколку има услови за тоа. 

За изведување на наставната работа од прет-
ходниот став мораат да бидат обезбедени соодветни 
кадри и медицинска односно техничка опрема. 

Условите ги одредува Советот за народно 
здравје на НРМ по прибавено мислење од Меди-
цинскиот факултет. 

д) Диспанзер 

Член 89 
Диспанзерот е здравствена установа која ра-

боти на чувањето и унапредувањето на здравјето 
и обезбедувањето здравствена заштита на одредени 
групи граѓани (деца, мајки, жени и др.) или води 
борба против одредени болести (туберкулоза, кож-
иовенерични и др.). ѕ 

Диспанзерите особено: ја проучуваат здравстве-
ната состојба на одделни групи граѓани; го следат 
движењето на заболувањата против кои организи-
раат борба; спроведуваат здравствено просветеа 
работа во поглед појавите и пренесувањето на бо-
лестите и чувањето од болести, во поглед исхра-
ната, работата, облекувањето, живеењето, општата, 
личната и колективната хигиена, работите на на-
временото откривање на заболените и брзото и на-
полнет) излекување на заболените, ги изнајдуваат 
причините за заболувањата и нивните жаришта и 
предлагаат и преземаат соодветни' мерки; органи-
зираат и вршат прегледи, лекување и рехабилита-
ција на заболените, а вршат и патронажна служба. 

Во вршењето на своите задачи диспанзерот со-
работува нарочно со здравствените станици и дру-
ги здравствени и социјални установи, органи за 
социјалната заштита, станбени заедници, Црвениот 
крст и со други установи, органи и организации. 

Диспанзерот ја сообразува својата работа со 
работата на здравствените станици и здравствените 
домови на своето подрачје во поглед спроведување 
на работите за кои е основан. 

Подрачјето на кое диспанзерот ја спроведува 
својата дејност се одредува со актот за неговото 
основање. 

Член 90 
Диспанзер основан за водење борба против од-

редени болести, може во својот состав да има ста-
ционар за лекување на болни, доколку на подрач-
јето на диспанзерот не постои возможност за' бол-
ничко лекување на таквите болни. 

ѓ) Центар за здравствена заштита на мајки и деца 

Член 91 
Центарот за здравствена заштита на мајки и 

деца е здравствена установа која работи на чува-
њето и унапредувањето на здравјето и обезбеду-
вањето на здравствена заштита на мајките и 
децата. ' 

Центарот го сочинуваат детски и школски дис-
панзери и диспанзери за жени и врши задачи од 
член 89 на овој закон. 

е) Завод за заштита на здравјето 

Член 92 
Заводот за заштита на здравјето ги врши овие 

задачи: 
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— ги: следи и проучува условите под кори жи-
вее и работи населението; ги проучува причините 
и појавите што штетно влијаат врз здравјето на 
луѓето; работи на спречувањето и отстранувањето 
на причините и последиците од заразните, пара-
зитните — масовните и други заболувања и им 
предлага на надлежните органи преземање на соод-
ветни мерки; 

— го проучува вилјанието на физичката, био-
лошката, социјалната и менталната средина врз 
здравјето и болестите и предлага, односно презема 
мерки за отстранување или ублажување на штет-
ните влијанија врз здравјето, со посебно обрнување 
внимание на прашањата за работните услови, ис-
храната, снабдувањето со вода за пиење и жи-
веењето; , 

— ги проучува причините за појавата на ши-
рењето на заразни и други масовни заболувања и 
предлага, а по потреба организира и презема мерки 
за нивното спречување и сузбивање; 

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

— врши стручни услуги со своите специјали-
стички служби и лаборатории; 

— врши истражувачка работа за превентивна1 

здравствена дејност на своето подрачје; 
— прибира, обработува и проучува податоци! за 

заболувањата и смртноста на жителите, а особено 
за трудниците и родилките, доенчињата, претшкол-
ските и школските деца и младината, работниците 
и другите загрозени групи на населението и дава 
предлози и помага во организирањето и спроведу-
вањето на здравствената заштита на споменатите 
групи на населението; I 

— ги проучува методите на работата на здрав-
ственото просветување, а особено во правец на 
поттикнување на граѓаните активно да учествуваат 
во решавањето проблемите на здравствената за-
штита, ја организира оваа работа и во неа уче-
ствува; Ј 

— се грижи, организира и учествува во рабо-
тата на усовршувањето на здравствениот персонал; 

— прибира, обработува и проучува податоци од 
здравствената статистика, од евиденцијата и доста-
вува пропишани извештаи на одредени установи и 
органи; , 

— изведува и во соработка со здравствените 
установи на своето подрачје организира разни са-
нитарни акции, санации на теренот и слично; 

— врши и други задачи што му се ставени во 
делокруг со посебни прописи или што ќ(е му ги 
одреди надлежниот орган на народниот одбор. 

Заводот за заштита на здравјето за вршење на 
своите задачи има соодветни организациони еди-
ници и лаборатории. ( 

Член 93 , 
За извршување на своите задачи Заводот за 

заштита на здравјето ги има, најмалку, следните 
служби: 

1. за општа и применета хигиена; 
2. за епид^миологија; 
3. за микробиологија со паразитологија; 
4. за здравствено просветување. 
Службите можат да имаат свои лаборатории. 
Заводот може да образува и други организа-

циони единици. 

Бројот и видот на организационите единици на 
заводот се одредуваат со правилата на заводот. 

Член 94 
Републичкиот завод за заштита на здравјето ги 

врши овие задачи: 
— го следи физичкиот и душевниот развиток 

на граѓаните, го испитува влијанието на надвореш-
ната средина врз настанувањето на болестите, ја 
проучува народната паталогија и ги решава про-
блемите на хигиената (општа хигиена, хигиенска 
заштита на трудот, хигиена на исхраната, кому-
нална хигиена, душевна хигиена, хигиена на мајки 
и доенчиња, претшколски и школски деца и дру-
ги); 

— врши научно-истражувачка работа во обла-
ста на акутните и хроничните болести, професио-
налните заболувања и други масовни болести; 

— проучува и организира мерки за спречува-
ње и сузбивање на акутни и хронични заразни и 
други болести, врши лабораториски испитувања и 
дијагностички испитувања за, причините за одржу-
вање и ширење на заразните болести; 

— се занимава со научно-истражувачка рабо-
та во областа на социјалната медицина, организа-
цијата на здравствената служба, хигиената, микро-
биолог^ ата, епидемиологијата, биохемијата, сани-
тарната хемија, санитарната и санитарно-биолош-
ката техника; 

— прибира податоци и води евиденција за за-
разните болести и за хигиенско-епидемиолошката 
положба; , 

— го следи раѓањето, заболувањето, смртноста 
и прирастот на населението, ја прибира и обрабо-
тува целокупната статистика за здравствената сос-
тојба на народот и за работата на здравствените 
установи во Републиката; 

— ја следи организацијата и работата на здрав-
ствената служба и здравствените установи и дава 
соодветни предлози за нивното унапредување; 

— проучува, и може да изработува и предлага 
стандарди, нормативи и планови за изградување и 
опрема на здравствените установи и дава стручни 
мислења за програмите и проектите за изградба 
и опрема на здравствените установи; 

— може да изработува инвестициони програми 
за здравствените установи; 

— ги проучува, разработува и утврдува мето-
дите, формите и средствата за здравствено просве-
тување, а особено во правец на поттикнување на 
граѓаните активно да учествуваат во решавање на 
проблемите на здравствената заштита; 

— ги проучува и избира лабораториските ме-
тоди за дијагностика на заразните болести, врши 
испитување на прехранбени продукти, вода, пред- ' 
мети за општа употреба, градежен материјал, од 
хигиенска гледна точка, и средства за дезинфек-
ција, дезинсекција и дератизација; 

— проучува, проектира и изведува мали сани-
тарно-технички, односно санитарно^биолошки ра-
боти и асанации, со цел спречување? и сузбивање на 
заразни болести и други болести, како и за созда-
вање на хигиенски услови за живот и работа; 

— го организира, односно раководи со струч!ш-
то оспособување и усовршувањето на здравствеавШеот 
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и друг персонал за работата во здравствените ус-
танови; 

— им дава стручна помош на заводите за за-
штита на здравјето, на хигиенско-епидеми1олошки-
те одделенија во здравствените установи, дава 
стручни мислења по сите прашања од својот де-
локруг; 

— ги проучува наставните програми на меди-
цинскиов школи со оглед потребите на здравството 
и им дава предлози на надлежните органи; 

— врши лабораториски прегледи од, подрачјето 
на својата дејност; 

— издава редовни и повремени публикации; 
.— врши функција на републички здравствен 

центар во смисла на прописите на овој закон и 
други работи што му се одредени со други про-
писи или што ќе ги одреди Советот за народно 
здрав,је на НРМ. 

Републичкиот завод за здравствена заштита за 
извршувањето на своите задачи има соодветни ор-
ганизациони единици, лаборатории и служби. Кои 
организациони единици, лаборатории и служби ќе 
ги ,има Заводот се одредува со Правилата на За-
водот. Ј 

Член 95 
Службата за трансфузија на крв ја врши За-

водот за трансфузија на крв на НРМ, станиците за 
трансфузија на крв и кабинетите за трансфузија 
на крв, како и организационите единици на здрав-
ствените установи. 

Службата за трансфузија на крв има за зада-
ча: да врши научно медицинска работа, работа на 

-конзервирање и расподелба на земената крв од, да-
рителите, како и расподелба на продуктите на крв-
на плазма, серум и др.; да собира крв во установата 
и на теренот и да подготвува конзервирана крв и 
плазма за потребите на здравствените установи и 
за подготвувањето на сува плазма и тост — серум, 
да врши анализа на крв, плазма и серум во врска 
со работата на трансфузијата на крв, како и да ги 
испитува крвните групи и фактори, да распоре-
дува крв, крвни производи и терепеутски раствори 
за здравствените установи, да врши научно-истра-
жувачка работа во областа на хемотологијата во 
врска, со трансфузијата на крв, да соработува со 
соодветни установи во земјата и странство, да ги 
следи нивните достигнувања и да се грижи за 
нивното применување; да организира, во соработ-
ка се општествените организации, собирање на крв 
од дарители. ј 

Поблиски прописи за организацијата и работа-
та на заводот, станиците и кабинетите за трансфу-
зија на крв донес,ува Советот за народно здравје 
на НРМ. ( 

ж) Заводи и станици за дезинфекција, дезинсекција 
и дератизација 

I Член! 96 
Заводите и ст-аниците ги вршат работите на 

^залечувањето и сузбивањето на заразните болести 
цо гаф на уништување на причинителот и преносн-
ичките на заразните болести (дезинфекција, дезин-
свднѕ^р.и дератизација). 
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Установите од претходниот став вршат дезин-
фекција, дезинсекција во домовите, установите, ло-
калите, превозните средства, населбите, како и де-
зинфекција и дезинсекција на лицата. ^ 

Член 97 
Заводи и станици за дезинфекција, дезинсек-

ција и дератизација можат да се основаат како 
самостојни здравствени установи во поголемите 
и индустриски развиените места. 

Станица може да се основа и како организа-
циона единица со други здравствени установи. 

Во местата каде што нема услови за основање 
на заводи или станици, работите на дезинфекци-
јата, дезинсекцијата и дератизацијата гц врши 
здравствената установа која има услови за тоа. 

з) Медицински заводи 
Член 98 

Медицинските заводи се здравствени установи 
кои работат врз производството на одредени сред-
ства за лекување и претпазување, врз истражува-
њето на тоа производство и неговото усовршување, 
како и врз испитувањето и контролата на лековите 
(завод за трансфузија на крв, завод за испитување 
и контрола на лекови и др.). 

Медицинските заводи можат да извршуваат и 
други работи во врска со својата основна дејност, 
доколку им се ставаат тие во задача се прописи 
или со актот за основањето. 

и) Медицински институти 

Член 99 ( 
Медицинските институти се здравствени уста-

нови кои проучуваат и со научни методи обрабо-
туваат прашања од одредени гранки на медици-
ната, се занимаваат со научно-медицински испиту-
вања во подрачјето на таа гранка на медицината 
и испитуваат и применуваат нови методи на леку-
вање и претпазување, им укажуваат стручно-мето-
долошка помош на здравствените установи од сво-
јот делокруг, организираат соработка со здравстве-
ните установи во работата на издигањето и усовр-
шувањето на здравствените работници, пружаат 
здравствена заштита од одреден вид по пат на ди-
спанзерот методи на работа, соработуваат сФ срод-
ни здравствени установи и, работат врз унапреду-
вањето на дијагностиката, лекувањето и пролазу-
вањето од одредени болести (институт за борба про-
тив туберкулозата, ракот и др.). 

Медицинските институти може да имаат лабо-
ратории, специјалистички ординации и болнички 
одделенија и други организациони единици неоп-
ходни за вршење на нивната дејност. 

ј) Природни лекувалишта 

Член 100 
Природните лекувалишта се здравствени уста-

нови во бањските и климатските места, во кои се 
користат лековити води, кал, песок, гас и клима 
за лекување, рехабилитација и опоравок на бол-
ните, како и за заштита од одредена болест. 

Природното лекувалиште има ординација и 
болничко одделение за лекување на болни и уреди 
за користење на природниве лековити средства. 
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природното лекувалиште може да има и уреди 
за физикална терапија и рехабилитација. 

Природното лекувалиште може во својот состав 
да има и аптека која ќе служи и за потребите на 
населението. 

К) Опоравилишта 

Член 101 
Опоравилиштата се здравствени установи, кои, 

под постојан надзор на лекарите, им укажуваат ме-
дицинска помош на рековалесцентните и здрав-
ствено загрозените лица, спрема утврдените меди-
цински индикации. 

Опоравилиштата имаат болнички кревети^ Ор-
динација за преглед на болните, прирачна лабора-
торија и рентген кабинет. 

л) Станици за брза помош 

Член 102 
Станиците за брза помош укажуваат прва 

помош во домот на заболениот или на работното 
односно некое друго место и по потреба ги преве-
зуваат болните и повредените до здравствената ус-
танова која обезбедува соодретна медицинска по-
мош, како и од здравствената установа до домот 
односно до друга здравствена установа. 

Станиците за брза помош можат да се осно-
ваат во големите градови и во поразвиените инду-
стриски центри. 

Станиците за брза помош имаат соодветни пре-
возни средства и стручен персонал за укажување 
помош. 

Станиците за брза помош можат да имаат и 
сопствени простории, уреди и болнички кревети за 
давање на соодветна медицинска помош. 

љ) Аптеки 

Член 103 
Аптеките: I 
— набавуваат, изработуваат, чуваат, испиту-

ваат и издаваат лекови и други средства за леку-
вање и чување здравјето на населението; 

— ги снабдуваат со лекови1 организациите и 
здравствените установи; 

— вршат биохемиски (клинички), токсиколош-
ки и броматолошки испитувања; 

— набавуваат, изработуваат и ставаат во про-
мет средства за лична и општа хигиена на насе-
лението; - , 

— набавуваат, изработуваат и издаваат лекови 
и други средства за лекување и употреба во вете-
ринарството; , 

— само аптеките можат за непосредна употре-
ба да изработуваат лекови и да издаваат готови 
лекови. I 

Аптеките можат да произведуваат лекови ако 
за тоа постојат услови. 

Аптеката мора да располага со основните нај-
важни групи лекови. 

Член 104 
Ознака „аптека" може да носи само здравстве-

на установа што е основана по одредбите на овој 
закон и која ги; врши работите предвидени со него. 
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Член 105 
Во места каде што не постојат услови за осно-

вање на аптека може да се основаат аптекарска 
станици, како филијала на една постојна аптека. 

Аптекарската станица" има најмалку две про-
стории: официна и лабораторија со материјали. 

Член 106 
Болниците можат да имаат свои аптеки како 

организациони единици на болницата. 
Болничките аптеки служат само за потребите 

на болницата. 
Во случај, во јавните аптеки да нема или не 

може да се изработи некој лек, тогаш болничката 
аптека е должна да го издаде лекот ако го има. 

Член 107 
Аптеките можат да основаат депои во други 

здравствени установи за задоволување потребите 
на населението со лекови. 

Аптеките из,даваат лекови со прописен рецепт, 
без рецепт ги издаваат само оние лекови што се 
дозволени по постојните прописи. 

Член 108 
Управниот на аптеката мора да биде фарма-

цеут со положен стручен испит. 

Член 109 
Аптекарската служба е перманентна. 
Во места со една аптека, аптекарските услуги 

треба да му се достапни на населението и во вон-
редовнсто работно време. 

Во места со повеќе аптеки се уредува дежурна 
служба. 

V 
ОСНОВАЊЕ 

Член НО 
Народните одбори односно Извршниот совет во 

соработка со здравствените установи и установите 
за здравствено осигурување, организациите, упра-
вите, станбените заедници, стопанските и другите 
заинтересирани органи и установи утврдуваат ори-
ентациона програма за развитокот мрежата на 
здравствените установи на подрачјето на оддел-
ните политичко-територијални единици. 

При изработката на програмите од претходниот 
став се имаат предвид условите и потребите на од-
делните подрачја и со програмата се предвидуваат 
здравствените установи кои на граѓаните можат да 
им укажат што пополна здравствена заштита. 

Член 111 
Здравствени установи можат да основаат на-

родните одбори, Извршниот совет и другите држав-
ни органи овластени со посебни прописи, устано-
вите за здравствено осигурување, стопанските и 
другите организации и установи, како и опште-
ствено правни лица. ( 

Два или повеќе основачи од претходниот став 
можат да основаат заедничка здравствена уста-
нова. ' ј 

Член 112 
Здравствена установа може да се основа ако 

за нејзиното основање се обезбедени потребните 
финансиски средства, градежните и техничките 
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услови (техничката документација), условите во 
поглед на организацијата, техничката и медицин-
ската опрема, бројот и видот на здравствените ра-
ботници, како и другите услови предвидени со ОВОЈ 

закон и прописите донесени врз основа на него за 
одделните видови здравствени установи. 

Условите од претходниот став поблиску ќе ги 
одреди Советот за народно здравје на НРМ. 

Условите за основање на здравствена установа 
ги обезбедува основачот на установата. 

Член 113 
Стопанските и другите организации, држав-

ните органи и установи можат за спроведувањето 
на определени видови здравствена заштита на чле-
новите на своите работни колективи, да основаат 
одредени видови здравствени установи, кога осно-
вањето на такви здравствени установи е неопходно 
за вршењето на нивната дејност односно задачите. 

Советот за народно здравје на Народна Репу-
блика Македонија ќе одреди кои стопански и дру-
ги организации, ,државни органи и установи и за 
кои видови здравствена заштита можат да осно-
ваат установи од претходниот став. 

Член 114 
Стопанските л другите организации и установи 

основаат здравствена установа по претходно одо-
брение од советот надлежен за работите на народ-
ното здравје на народниот одбор на општината, на 
чие подрачје е седиштето на здравствената уста-
нова. I 

Одобрението за основање на здравствена уста-
нова не може да не се издаде ако за основањето се 
исполнети пропишаните услови. 

Член 115 
Здравствените установи се основаат по општи-

те прописи за самостојните установи. 
Актот за основање содржи особено: називот и 

седиштето на здравствената установа, нејзините за-
дачи, средствата за основањето и работата, орга-
ните на управувањето и постапката за основање. 

Член 116 
Здравствената установа може да започне со ра-

бота кога органот на управата надлежен за рабо-
тите . на народното здравје на општинскиот наро-
ден одбор, комисиски ќе утврди дека за тоа се ис-
полнети пропишаните услови. 

Членовите на комисијата ги именува, на пред-
лог на соодветниот здравствен центар, органот од 
претходниот став. од редот на стручњаците кои, со 
оглед на видот и значењето на установата, можат 
да оценат дали за нејзината работа се исполнети 
сите пропишани услови. 

Член 117 
Здравствените установи се регистрираат при 

органот кој врши надзор над законитоста на рабо-
тата на установата. При истиот орган се врши и 
регистрација на сите промени што настануваат во 
нејзината организација. 

Органот од претходниот став за извршената 
регистрација на установата и нејзините промени го 
известува и Советот за народно здравје на НРМ. 

Поблиски прописи за регистрацијата донесува 
Советот за народно здравје на НРМ. 

Член 118 
Постојана здравствена установа може да се 

прошири. 
Во однос на проширувањето на здравствените 

установи сходно се применуваат одредбите за осно-
вање на здравствена установа од овој закон. 

Член 119 
Се овластува Советот за народно здравје на 

Народна Република Македонија да донесе побли-
ски прописи за внатрешната организација на по-
одделните видови здравствени установи. 

ј , Член 120 
ј -Здравствената установа престанува да постои 

во следните случаи: 
1. кога ќе престане потребата од установата; 
2. кога не постојат некои од пропишаните не-

опходни услови за работата на установата; 
3. кога установата ќе се присоедини односно 

соедини со друга здравствена установа. 

Член 121 
Здравствената установа што не ги исполнува 

некои од пропишаните услови за работа ќе ја по-
вика органот што врши надзор над нејзината ра-
бота, во определен рок да преземе мерки тие усло-
ви да ги исполни. 

Ако здравствената установа во определен рок 
не ги исполни условите, органот што врши надзор 
над нејзината работа може да реши таа или неј-
зина организациона единица времено да престане 
со работа се додека условите не бидат исполнети, 

Против решението од претходниот став здрав-
ствената установа може, во рок од 15 дена од при-
емот на решението, да изјави жалба до соодвет-
ниот орган на повисоката политичко-територијална 
единица. 

Против решението донесено по жалбата од прет 
ходниот став не може да се води управен спор. 

Член 122 
Органот што врши надзор над работата на 

здравствената установа за преземените мерки од 
претходниот член го известува основачот на уста-
новата. 

Член 123 
Кога ќе настапат условите за престанок на 

здравствената установа, одлуката за престанокот 
со работа на установата ја донесува, по претходно 
прибавено мислење од советот на установата, осно-
вачот, во согласност со Советот за народно здравје 
на НРМ. Ако основачот на здравствената установа 
не е општински народен одбор, ќе се прибави и 
мислење од советот надлежен за работата на на-
родното здравје на општинскиот народен одбор. 

VI 
УПРАВУВАЊЕ 

Член 124 1 

Со здравствената установа управуваат: совет, 
управен одбор и управник или директор на уста-
новата. 
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1. Совет 

Член 125 
Советот на здравствената установа го сочину-

ваат: определен број членови што ги именува осно-
вачот од редот на јавните работници и други гра-
ѓани кои можат да придонесат во работата на со-
ветот, определен број членови што ги избира ра-
ботниот колектив на здравствената установа и оп-
ределен број членови што ги делегираат соодвет-
ните установи за здравствено осигурување и други 
заинтересирани установи и организации. 

Во советот на здравствената установа што ја 
основала стопанска или друга организација или 
установа, влегуваат и определен број членови што 
ги именува општинскиот собор на народниот одбор 
на општината на чие подрачје се наоѓа установата, 
од редот на јавните работници и другите граѓани, 
кои можат да придонесат во работата на советот. 

Во советот на здравствената установа, која ги 
врши работите на здравствениот центар на општи-
ната, односно на околијата влегуваат и определен 
број делегати на здравствените установи од под-
рачјето на општината, односно здравствените цен-
три од подрачјето на околијата. 

Ако здравствената установа служи за наставни 
цели, во советот влегува и член, кого го делегира 
заинтересираниот факултет односно стручната 
школа. . I 

Управникот на здравствената установа е член 
на советот по положај. 

Член 126 
Советот работи на седници. 
Заклучоците на советот се полноважни ако на 

седницата присуствуваат најмалку две третини од 
вкупниот број членови. 

Член 127 
Со правилата на здравствената установа од-

носно здравствениот центар се определува целокуп-
ниот број на членовите на советот, бројот на чле-
новите кои се именуваат, избираат и делегираат, 
како и органите, установите и организациите што 
ги именуваат, избираат и, делегираат. 

Вкупниот број на членовите на советот не може 
да биде помал од седум, а бројот ца членовите што 
ги избира работниот колектив на здравствената 
установа не може да бидје поголем од половината 
од вкупниот број на членовите на советот, вклучу-
вајќи го и управителот на установата. 

Член 128 
Советот на установата ги врши особено след-

ните работи: 
— донесува правила на установата; 
— дава согласност на правилникот за работ-

ните односи и за личните доходи на установата; 
— поднесува годишен план за работата на уста-

новата; 
— донесува финансиски план и одобрува за-

вршна сметка на установата; 
— одлучува за приемот на работа и разрешу-

вањето од должност на раководните здравствени 
работници, за кои тоа со правилата е определено; 

— ја претресува положбата и работата на уста-
новата од гледиштето на извршувањето на нејзи-

ните задачи и донесува заклучоци за насоките на 
работата на установата; 

— решава по приговори против решенијата на 
Управниот одбор, за засновување и престанување 
на работниот однос. 

Член 129 
Членовите на советот на здравствената уста-

нова се именуваат, односно избираат, на две го-
дини. Органот, установата или организацијата која 
именува, избира или делегира членови на советот 
на здравствената установа може својот претстав-
ник да го отповика односно да го разреши и пред 
истекот на времето за кое е именуван односно 
избран. ^ 

Член 130 
Советот на здравствената установа избира прет-

седател од редот на своите членови. 
Управникот односно директорот на здравстве-

ната установа и членовите на советот избрани од 
работниот колектив на установата, не може да би-
дат избрани за претседател на советот. 

Член 131 
На членовите на советот кои1 постојано живеат 

надвор од седиштето на установата, кога учеству-
ваат во работата на седниците на советот и него-
вите комисии, им припаѓа надоместок за патните 
и дневните трошоци во врска со таа работа во из-
носот одреден со правилата на установата во со-
гласност со прописите што важат. 

2. Управен одбор 

Член 132 
Управниот одбор на здравствената установа го 

избира работниот колектив од својата средина. 
Управникот односно директорот е член на уп-

равниот одбор по положај. ( 
На седниците на управниот одбор претседава 

претседателот, а во случај на негова спреченост, 
еден од членовите на одборот кого одборот ќе го 
овласти. 

Бројот на членовите на одборот и начинот на 
нивното избирање се одредува со правилата на 
установата. 

Управниот одбор избира од својата средина 
претседател на управниот одбор. 

Управникот односно директорот не може да 
биде претседател на управниот одбор. 

Член 133 
Управниот одбор на здравствената установа 

особено ги врши следните работи: 
— ги утврдува предлозите на правилата во 

установата; 
— ги донесува, во согласност со советот на 

установата, правилниците за работните односи и за 
личните доходи на установата; 

— ги составува предлозите на планот за рабо-
тата, финансискиот план и нацртите на други акти 
што ги- донесува советот на установата; 

— ги разгледува работите во врска со стопан-
ско-финансиското работење на установата што со 
правилата и се ставени во делокруг; 

— го утврдува предлогот на завршната сметка 
на установата; 
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— решава по приговорите против актите за 
распоредување по работните места што ги донесува 
управникот односно директорот на установата; 

— презема мерки и го организира стручното 
усовршување на членовите на работниот колектив; 

— се грижи за осигурувањето на средствата 
потребни за правилна работа и натамошниот раз-
виток на установата; 

— поставува и разрешува здравствени и други 
работници; 

— на советот на установата му поднесува из-
вештај за работата на установата. 

Член 134 
Во, здравствените установи со мал број персо-

нал, работите на управниот одбор ги врши работ-
ниот колектив. 

Како здравствени установи со мал број персо-
нал се сметаат установите што имаат помалку од 
15 здравствени и други работници. 

Поблиски прописи за начинот на работата на 
установата од претходниот став се донесуваат со 
правилата на установата. 

Член 135 
Предлозите за правилата на здравствените 

установи, правилникот за работните односи и за 
личните доходи, финансискиот план и планот за 
работа, расподелбата на доходот на лични доходи 
и фондови и други важни прашања од особен ин-
терес за работниот колектив, управниот одбор на 
здравствената установа е должен пред да донесе 
одлука, да ги изнесе пред работниот колектив на 
установата и, да ги земе во обзир предлозите и ми-
слењата на членовите на колективот на здравстве-
ната установа. 

3. Управник или директор 

Член 136 
Управникот односно директорот на здравстве-

ната установа ги врши работите што му се ставени 
во делокруг на старешината на самостојната уста-
нова со општите прописи за самостојните установи, 
а особено: 

— ја организира оаботата 4 на здравствената 
установа, непосредно раководи со неа и одговара 
за извршувањето на законите и другите прописи, 
како и заклучоците на советот и управниот одбор 
на установата; 

— одговара за стручната работа на установата; 
— организира прием на болни граѓани и се 

грижи односите на членовите на работниот колек-
тив спрема болните односно корисниците на услу-
гите на здравствената установа да бидат во со-
гласност со законите и другите прописи и прави-
лата на установата; 

— го извршува, како наредбодател, финанси-
скиот план на установата; 

— ги задржува од извршување незаконитите 
заклучоци на советот и управниот одбор на устано-
вата и за тоа веднаш го известува органот што 
врши надзор над работата на установата; 

— врши распоред на членовите во работниот 
колектив по работните места; 

— ја претставува и застапува здравствената 
установа пред трети лица; 

— се грижи за одржувањето на работната дис-
циплина во работниот колектив; 

— се грижи за чување и правилно користење 
на имотот што на здравствената установа и е да-
ден на управување; 

— управникот односно директорот врши и дру-
ги работи што му се ставени во делокруг со по-
себни прописи. 

Управникот односно директорот на здравстве-
ната установа, која ги врши и работите на здрав-
ствениот центар, се грижи и за работите што уста-
новата ги врши како здравствен центар. 

Член 137 
Управникот односно директорот на Здравстве-

ната установа го назначува, врз основа на конкурс, 
а по предлог на советот на установата, основачот, 
односно органот кој ги врши правата на основач 
спрема установата. 

По исклучок во болниците со големи болнички 
одделенија, управник може да биде без медицин-
ска спрема, со тоа што болницата задолжително 
мора да има шеф на лекарите кој одговара за 
стручната работа на болницата. 

Член 138 
За управник односно директор на здравстве-

на установа треба да биде назначен здравствен ра-
ботник со висока стручна спрема. 

Член 139 
За претресување на поважните прашања од 

областа на стручната работа и организацијата и за 
давање мислење и предлози на управникот, во 
здравствената установа се формира стручен коле-
гиум, составен од шефовите на одредените орга-
низациони единици и други здравствени работници 
во установата што ќе ги одреди управникот. 

Член 140 
Во медицинските институти, заводите за здрав-

ствена заштита и медицинските заводи, стареши-
ната на установата има назив директор. 

Во другите здравствени установи, старешината 
на установата има назив управник. 

VII 
ЗДРАВСТВЕН ЦЕНТАР , 

Член 141 
Работите на здравствениот центар како стручен 

орган на здравствената служба на подрачјето на 
општината, односно околијата ги врши здравстве-
ната установа што ќе ја одреди општинскиот однос-
но околискиот народен одбор. 

. Во општините, односно околиите во кои посто-
јат заводи за здравствена заштита, тие заводи, по 
правило, ги вршат работите на здравствениот цен-
тар. 1 

Чден 142 
Една здравствена установа може да врши ра-

боти на здравствен центар за подрачјето на две 
или повеќе општини. \ 
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Работите на здравствен центар од важност -за 
околијата ги врши околискиот завод за заштита 
на здравјето. , 

Работите на здравствениот центар од важноста 
за Републиката ги врши Републичкиот завод за 
здравствена заштита. 

Член 143 
Здравствениот центар на своето подрачје ја 

следи и проучува здравствената положба и хи-
гиенските услови, организацијата и работата на 
здравствените установи и за таа цел собира и обра-
ботува здравствено-статистички и други податоци 
за стручната работа на здравствените установи и 
за тоа на народниот одбор, односно Извршниот со-
вет му поднесува извештај. 

Здравствениот центар на надлежните и заинте-
ресираните органи им поднесува предлози за ори-
ентациона програма за развитокот на мрежата на 
здравствените установи и програма за здравстве-
ната заштита ед општ интерес на своето подрачје, 
предлози за унапредувањето на здравствената 
служба и здравствените установи, како и предлози 
за решавањето на други актуелни проблеми од таа 
област. 

Здравствениот центар соработува со здравстве-
ните установи на своето подрачје и им укажува 
помош во работата, свикува стручни состаноци и 
советувања по одделни прашања од областа на 
здравствената заштита и организира семинари и 
курсеви за усовршување на здравствените работ-
ници. 

Здравствениот центар ја усогласува, согласно 
постојните прописи, стручната работа на здравстве-
ните установи по прашањата од општ интерес за 
здравствената служба и обезбедува, во рамките на 
својот делокруг, надзор над нивната работа. 

Трошоците за вршењето на работите на здрав-
ствениот центар од став 1, 2 и 4 од овој член се на 
товар на буџетот на соодветните политичко-тери-
торијални единици. 

Член 144 
Републичкиот завод за здравствена заштита 

покрај другите свои задачи, особено соработува со 
здравствените центри на подрачјето на општините, 
односно околиите и на нив им укажува стручна и 
друга помош во работата. 

Заводот соработува со соодветните факултети 
и научни установи и организации, како и со здрав-
ствените установи, и го става на дневен ред реша-
вањето на одделни прашања во областа на здрав-
ствената заштита за кои смета дека се од општо 
значење за целата земја. 

Посебна задача на Републичкиот завод за 
здравствена заштита е: да ги проучува прашањата 
што се регулираат со закони и други републички 
прописи и за таа цел на Советот за народно1 здрав-
је на Наредна Република Македонија да му дава 
предлози. 

Заводот може проучувањето на одделни пра-
шања од својот делокруг да им го довери на од-
делни здравствени установи, чија задача е тоа. 

Член 145 
За разгледување на поважни стручни праша-

ња во здравствениот центар се образува стручен 

совет, кој на надлежните органи и заинтересира-
ните установи и организации им дава мислење по 
извештаите и предлозите на центарот. 

Член 146' 
Стручниот совет го сочинуваат: определен број1 

членови од редот на шефовите на организационите 
единици на здравствената установа, која ги врши 
работите на центарот, управниците на определени 
здравствени установи од подрачјето на центарот, 
определен брод членови што ги делегираат струч-
ните здруженија на здравствените работници, како 
и определен број членови што ги именува соодвет-
ниот совет надлежен за работите на народното 
здравје од редот на истакнатите стручњаци. Во 
стручниот совет на здравствената установа, која ги 
врши работите на здравствениот центар за подрач-
јето на околијата влегуваат и, управниците односно 
директорите на здравствените центри кои вршат 
работа на здравствен центар во општините. 

Во стручниот совет на Републичкиот завод за 
здравствена заштита како здравствен центар вле-, 
гуваат и управниците односно директорите на опре-
делени здравствени установи кои вршат работи на 
здравствен центар во околиите, определен број 
претставници на Медицинскиот факултет во Скопје 
и претставници на воениот санитет. 

Управникот односно директорот на здравстве-
ната установа што врши работи на здравствен цен-
тар е член; на стручниот совет по положај. 

Член 147 
Здравствените центри должни се на соодвет-

ните здравствени центри, односно на Сојузниот за-
вод за здравствена заштита и на соодветните уста-
нови за здравствено осигурување да им доставу-
ваат здравствено статистички и други пропишани 
податоци. 

Какви податоци им се доставуваат 'на Сојуз-
ниот завод; за здравствена заштита и на Сојузниот 
завод за социјално осигурување се определува со 
сојузни прописи. 

VIII 
НАДЗОР 

Член 148 
Работата на здравствените установи подлежи 

на надзор над законитоста на работата и на надзор 
над стручната работа. 

Здравствените установи подлежат, согласно по-
себните прописи, и на надзор на инспекциските ор-
гани во поглед спроведување на санитарните и 
други мерки за здравствената заштита. 

а) Надзор над законитоста на работата 
Член 149 

Надзор над законитоста на работата на здрав-
ствените установи врши органот на управата над-
лежен за работите на народното здравје на народ-
ниот одбор на општината на чие подрачје е седи-
штето на установата. 

Извршниот совет може да пропише и, надзор за 
одредени работи, надзор над законитоста на рабо-
тата на одредени работи на здравствената установа 
да вршат органи на управата на околискиот наро-
ден одбор односно Советот за Народно здравје на 
НРМ. . ' 
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Надзор над законитоста на работата на здрав-
ствената установа во поглед работите што ги врши 
како здравствен центар врши; органот на управата 
над,лежен за работите на народното здравје на оние 
политичко-територијални единици на чие подрачје 
таа ги врши тие работи. Ако здравствената уста-
нова ги врши работите на здравствен центар на 
подрачјето на две или повеќе општини, надзор над 
законитоста на работата во поглед на тие работи 
врши органот на управата надлежен за работите 
на народното здравје на народниот одбор на општи-
ната на чие подрачје се наоѓа седиштето на уста-
новата. I 

Член 150 
Во вршењето надзор над законитоста на рабо-

тат^ на здравствените установи, општинскиот, од-
носно околискиот орган на управата надлежен за 
работите на народното здравје односно Секретари-
јатот на Советот за народно здравје на НРМ има 
право да бара од управникот односно директорот 
на здравствената установа податоци за нејзината 
работа и други податоци потребни за вршењето на 
работите од делокругот на органот на управата. 

Ако органот ел управата утврди дека здрав-
ствената установа или одделни нејзини органи не 
се придржуваат кон прописите, д,олжен е да ги 
предупреди на несогласноста на нивната работа со 
прописите и на нивните обврски што произлегуваат 
од прописите. Ако органот на управата утврди дека 
советот или управниот одбор на установата донел 
заклучок односно акт во вонуправната постапка, 
кој е во спротивност со прописите, ќе го запре из-
вршувањето на заклучокот односно актот и ќе му 
го достави без одлагање на надлежниот совет за 
работите на народното здравје, кој донесува ре-
шение по запрениот заклучок односно акт. 

Надлежниот совет за работите на народното 
здравје е должен по запрениот заклучок односно 
акт да донесе решение веднаш, а најдоцна во рок 
од 30 дена, од денот кога е примен запрениот за-
клучок односно акт, На ист начин надлежниот со-
вет ќе постапи и во случаите кога е примен изве-
штај од управникот на здравствената установа за 
задржување на заклучок односно акт на советот 
или управниот одбор. 

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

Член 151 ј 

Надзор над законитоста на работата на здрав-
ствените установи, кои служат за изведување на 
универзитетска настава, врши, во поглед на изве-
дувањето на наставата, органот надлежен по про-
писите за универзитетите, факултетите и високите 
школи. 

б) Надзор над стручната работа 

Член 152 
Лекарите и другите здравствени работници од-

говараат за својата стручна работа пред управни-
кот на здравствената установа и раководителите на 
организационата единица во која работат. 

Член 153 
Стручноста на работата во здравствените уста-

нови, на лекарите и другите здравствени работ-
ници, и унапредувањето на методите на таа работа 
во склад со начелата и современите достигнувања 
на медицината и другите науки, се обезбедува со 
заемна соработка на здравствените установи и со 
укажување стручна помош од страна на развиени-
те на помалку развиените здравствени установи, 
со размена на искуства и стручни советувања по 
прашања од заеднички интерес на тие установи, 
како и со стручно усовршување на здравствените 
работници и размена и пренесување на искуствата 
меѓу нив. 

Здравствените установи, кои во смисла на прет-
ходниот став им укажуваат стручна помош на по-
малку развиените здравствени установи му доста-
вуваат на соодветниот здравствен центар повреме-
но извештаи за стручната работа на тие установи, 
со предлози за подобрување и унапредување на 
нивната стручна работа. 

' Член 154 
Надзорот над стручната работа на здравстве-

ните установи, како и над стручната работа на 
нивните лекари и другите здравствени работници 
(во натамошниот текст: надзор над стручната ра-
бота) го организираат и вршат: 

— самата здравствена установа; 
— здравствениот центар со преглед на струч-

ната работа на здравствените установи; и 
— Советот за народно здравје на НРМ (член 

161 став 2). 
Член 155 

Надзорот над стручната работа самата здрав-
ствена установа го обезбедува преку внатрешната 
организација на стручната работа, која им овоз-
можува на управникот односно директорот на ус-
тановата, на раководителите на нејзините органи-
зациони единици и на другите заинтересирани ор-
гани и установи, постојан увид во стручната работа 
на установата како целина, нејзините организа-
циони единици, лекарите и другите здравствени 
работници. 

Стручната работа на установата како целина, 
на нејзините организациони единици, одделните 
лекари и другите здравствени работници, повре-
мено ја разгледува и надзиру^а и стручниот коле-
гиум на установата кој по потреба на органите на 
здравствената установа им дава мислење и пред-
лага мерки за нејзиното подобрување и унапре-
дување. 

Член 156 
Установите за здравствено осигурување, сто-

панските и другите заинтересирани организации и 
установи и државните органи надлежни за работи-
те на народното здравје, како и граѓаните, можат 
да бараат од соодветниот здравствен центар да из-
врши преглед на стручната работа на одделни 
здравствени установи и на одделни нивни органи-
зациони единици, како и преглед на стручната ра-
бота на -одделни лекари и други здравствени ра-
ботници. 

Здравствениот центар го цени барањето за пре-
глед на стручната работа поднесено во смисла од 
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претходниот став и одлучува за прегледот. Ако 
смета дека прегледот не треба да се изврши, дол-
жен е за тоа да го извести предлагачот и да го 
образложи својот став. 

Здравствениот центар должен е да изврши пре-
глед на стручната работа на здравствените уста-
нови или стручната работа на одделни лекари и 
други здравствени работници ако прегледот го ба-
ра државен орган. 

Член 157 
Трошоците на прегледот на стручната работа 

на здравствените установи паѓаат на товар на пред-
лагачот на прегледот односно на товар на буџетот 
на политичко-територијалната единица или држав-
ниот орган што го предложил прегледот. 

Ако со прегледот се установи дека одговорноста 
за недостатоците во стручната работа паѓа на 
здравствената установа, односно одделни нејзини 
организациони единици и трошоците за прегледот 
може да се стават на товар на соодветниот фонд 
на установата. 

Член 158 
Врз основа на извештајот и евиденцијата за 

надзорот на стручната работа на здравствените 
установи, лекарите и другите здравствени работ-
ници, здравствениот центар му предлага на соод-
ветниот совет за народно здравје надлежен за ра-
ботите на народното здравје, односно на Советот 
за народно здравје на НРМ преземање на потреб-
ните мерки за подобрување и унапредување струч-
ната работа на здравствените установи на своето 
подрачје. 

Член 159 
Здравствениот центар, прегледот на стручната 

работа на здравствената установа или на нејзи-
ните организациони единици, лекарите и другите 
здравствени работници му го поверува на своето 
стручно лице односно комисија (од стручни лица), 
а по потреба и ,на други стручни лица. 

Член 160 
Стручните лица за извршениот преглед на 

стручната работа имаат право на посебна награда. 

Член 161 
Советот за народно здравје на НРМ и советите 

за народно здравје на народните одбори, должни 
се да се грижат за правилното спроведување на 
надзорот на стручната работа на здравствените 
установи на своето подрачје. 

Советот за народно здравје на НРМ може на 
товар на својата претсметка да одреди вршење 
надзор на стручната работа на секоја здравствена 
установа преку преглед со стручни лица односно 
комисии од стручни лица што сам ќе ги одреди. 

Член 162 
Се овластува Советот за народно здравје на 

НРМ да донесе поблиски прописи за вршење над-
зор над стручната работа на здравствените уста-
нови со прегледи и за посебните награди на струч-
ните лица за вршењето на прегледот на стручната 
работа. 

Член 163 
Надзор над стручната работа н^ здравствените 

установи во составот на Медицинскиот факултет се 
врши по прописите што ги донесува Извршниот со-

вет, во согласност со одредбите на оној закон и про-
писите за факултетите и универзитетите. 

Член 164 
Здравствените установи подлежат, согласно од-

редбите на посебните прописи, на надзор на инспек-
циските органи во поглед спроведувањето на са-
нитарните и други мерки за здравстена заштита. 

IX 
ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДРЖАВНИТЕ И 

ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИ 

Член 165 , 
Општината преку народниот одбор и неговите 

органи, здравствените установи, установите за 
здравствено осигурување, стопанските и другите 
организации и установи, се грижи за обезбедува-
њето на здравствената заштита и организирањето 
на здравствената служба на своето подрачје, го 
регулира спроведувањето на мерките на здравстве-
ната заштита за кои со прописите е овластена, се 
грижи за школувањето и усовршувањето на соод-
ветните здравствени кадри и за таа цел обезбедува 
материјални средства во согласност со одредбите 
на законите и другите прописи. 

Член 166 
Општината обезбедува спроведување на општи-

те хигиенски мерки, укажување прва помош, спре-
чување на болестите, лекување и нега на болните, 
а се грижи особено за : 

— укажување медицинска помош на граѓаните 
од страна на лекарите од општа пракса, 

— болничко лекување, 
— негување на забите, 
— здравствена заштита на доенчињата и прет-

школските деца, преку систематски прегледи, 
— лекување, здравствено просветување, (ис-

храна, негување, лична и општа хигиена и сл.), над-
зор на хигиенските услови за живот во семејството, 

— здравствена заштита на учениците, студен-
тите и младината преку систематски прегледи, ле-
кување, забна нега, здравствено просветување и 
воспитување, здравствен надзор на училишните и 
други објекти за децата и младината и здравствен 
надзор на колективната исхрана и условите на жи-
веењето, 

— здравствена заштита на фискултурниците и 
спортистите преку систематски прегледи, здрав-
ствено просветување и здравствен надзор на спорт-
ските и фискултурни објекти, 

— здравствена заштита на трудниците преку 
здравствено просветување, систематски прегледи и 
давање помош за време на труд нос та, породувањето 
и по раѓањето. 

— вакцинирање на населението. 
— вршење на хигиенско-санитарни прегледи за 

откривање жариштата на заразни болести, бацило-
носители и преземање на асанациони и Други по-
требни мерки за спречување и сузбивање на зараз-
ните болести, 

— преземање соодветни мерки за откривање, 
спречување, сузбивање и лекување на хронични 
масовни заболувања, особено од туберкулозата, 

— здравствен надзор над животните намирни-
ци, водата за пиење, отпадните води и материи, 
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— здравствен надзор и систематски преглед на 
работните и здравствено загрозените лица, како 
и здравствен надзор над работните места во сто-
панските организации и установите, со цел да се 
преземат соодветни хигиенски и санитарни мерки, 

— здравствен надзор над јавните згради и ме-
ста каде што луѓето се собираат за исхрана, разо-
нода, како и над сообраќајните објекти и средства. 

— здравствено просветување и воспитување, 
— снабдување со лекови, I 
— превоз на болните и повредените во случај 

на итна помош, 
— мерки околу мртовците. 

Член 167 
Ако на подрачјето на некоја општина нема 

здравствена установа за спроведување на здрав-
ствена заштита, општинскиот народен одбор, дод,ека 
не се основа таква установа, ќе се договори со 
здравствената установа од подрачјето на друга оп-
штина за укажување здравствена заштита. 

Ако таквата установа добива дотација од бу-
џетот на општината, народниот одбор ќе се дого-
вори со народниот одбор на таа општина во поглед 
на делот на дотацијата што ќе падне на товар на 
буџетот на неговата општина. 

Член 168 
За вршење на одредени работи на здравствена-

та заштита во местата во кои нема услови за осно-
вање здравствена установа, општинскиот народен 
одбор може да се договори со една од соседните 
здравствени установи, таа да ги врши тие работи 
преку одредени здравствени работници, со тоа што 
народниот одбор ќе го поднесува соодветниот дел 
трошоци што здравствената установа не може да 
го покрие од надоместокот за своите услуги што 
нејзините здравствени работници ги прават во тие 
места. 

Под услови од претходниот став, општинскиот 
народен одбор може да се договори со здравстве-
ната установа, во местото во кое нема услови за 
основање на здравствена установа таа да врши 
одредени работи4 на здравствена заштита преку 
соодветен здравствен работник (бабица, медицинска 
сестра, хигиенине р и забар) со постојано живеење 
во такво место. 

Член 169 
Во областа на здравствената заштита надлеж-

ните општински органи ги пропишуваат општите 
хигиенски мерки за обезбедување на општите са-
нитарни услови за јавните места, плоштадите и 
улиците; за локалниот сообраќај; за комуналните 
претпријатија и установи; за јавните згради; за 
јавните бањи и јавните санитарни уреди; за водата 
за пиење и водопојните уреди на подрачјето на 
општината; за отпадните води И материи (доколку 
тоа со одредбите на овој закон и другите прописи 
не е ставено во надлежност на пошироките поли-
тичко-територијални единици); за канализацијата; 
за домаќинствата и станбените заедници; за објек-
тите за разонода и одмор; како и за гробиштата 
и крематориуми. 

Во областа на здравствената заштита надлеж-
ните општински органи пропишуваат и други мер-

ки за здравствената заштита и донесуваат пропи-
си за кои со закон и други прописи се овластени. 

Општината^ преку здравствените установи и 
органите на општинскиот народен одбор, се грижи 
за спроведувањето на сите мерки за здравствената 
заштита, доколку со посебни прописи тоа не е ста-
вено во надлежност на органите на пошироката 
политичко-територијална единица. / 

Член 170 
Околијата, преку народниот одбор и неговите 

органи, здравствените установи и другите заинте-
ресирани организации и установи, ја координира 
работата на општините во областа на здравстве-
ната заштита и дава иницијатива за основање и 
работа на здравствените установи, се грижи за 
организирањето на здравствената служба и за обез-
бедувањето на оние видови здравствена заштита 
на своето подрачје што општините не се во мож-
ност да ги обезбедат, го регулира спроведувањето 
на мерките за здравствената заштита за кои со про-
писите е овластена, се грижи за школувањето и 
усовршувањето на соодветните здравствени кадри и 
обезбедува материјални средства за спроведува-
њето на мерките на здравствената заштита што се 
во општ интерес за целата околија. 

Член 171 
Во областа на здравствената заштита, надлеж-

ните околиски органи ги пропишуваат мерките за 
здравствена заштита за кои со прописите се овла-
стени и се грижат за спроведувањето на мерките 
против заразните болести и другите мерки за здрав-
ствената заштита што се од општ интерес за целата 
околија. 

Член 172 
Заради сообразување работата на здравствени-

те установи и другите установи и организации, кои 
учествуваат во спроведувањето на здравствената 
заштита и што порационално користење на сред-
ствата за таа цел, општинскиот, односно околискиот 
народен одбор на предлог и во прибавено мислење 
од здравствениот центар, здравствените установи, 
установите за здравствено осигурување, стопански-
те и други заинтересирани установи и организа-
ции, утврдува програма за спроведување на мер-
ките за здравствената заштита на подрачјето на 
општината односно околијата. 

Член 173 
Правата и должностите на општината и околи-

јата од надлежноста на државните органи ги вр-
шат, во рамките на својот делокруг, општинските 
односно околиските народни одбори, како и нив-
ните совети и органи на управата надлежни за 
расходите на народното здравје. 

Член 174 
Органите на управата на народните одбори, 

покрај работите што спаѓаат во нивна надлежност 
по одредбите на Законот за државната управа и 
одредбите на овој закон, вршат, во рамките на сво-
јот делокруг, и други управни работи од областа 
на здравствената заштита, доколку со закон и дру-
ги прописи тие работи не се ставени во делокруг 
на установите коишто ги вршат работите на здрав-
ствен центар. 
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Член 175 I 
Општинскиот народен одбор ги врши, во обла-

ста на здравствената заштита, особено овие работи: 
1. ја р а з г л е д у в а здравствената положба на на-

селението и хигиенските услови, ' 
2. ја утврдува пограмата за работата на здрав-

ствената служба и мерките за здравствена заштита 
што треба да се спроведат во општината, 

3. одредува насоки за работите на здравствена-
та служба во општината, 

4. ја утврдува програмата за развитокот на 
здравствените установи во општината, 

5. основа здравствени установи на подрачјето 
на општината, 

6. основа здравствени стручни училишта и ор-
ганизира курсеви, 

7. ја одредува здравствената установа која ќе 
ги врши работите на здравствен центар на општи-
ната, 

8. обезбедува инвестициони и други материјал-
ни средства за здравствената заштита на населе-
нието и одлучува за дотациите на здравствените 
установи, 

9. донесува заклучок по спогодба со друг на-
роден одбор на општина за основање на заед-
ничка здравствена установа или здравствено учи-
лиште, 

10. го назначува управникот на здравствената 
установа што ја основал. 

Работите од точка 7 ги врши општинскиот со-
бор, работите од 1—6 и 8—9 обата собора со рамно-
правно учество, а работите од точка 10 обата со-
бора на заедничка седница. 

Член 176 
Советот на општинскиот народен одбор надле-

жен за работите на народното здравје ги врши 
особено овие работи: 

1. ги претресува претходно сите прашања од 
областа на здравствената заштита за кои одлучува 
народниот одбор на општината и му поднесува 
соодветни предлози; 

2. се грижи за извршувањето на прописите, за-
клучоците и насоките на народниот одбор во поглед 
на спроведувањето на здравствената заштита; 

3. му дава на општинскиот здравствен центар 
насоки во поглед ускладувањето и поврзувањето 
работата на здравствените установи што ги основал 
народниот одбор на општината; 

4. ги проучува прашањата за состојбата и раз-
војот на одделните грани на здравствената служба; 

5. расправа за анализата на податоците на 
здравствената статистика; 

6. се грижи за правилното спроведување на 
надзорот над стручната работа на здравствените 
установи и по потреба одлучува сам или со органот 
на управата да побара извршување надзор над 
стручната работа на здравствените установи за кои 
тој е надлежен; 

7. се грижи за обезбедување потребниот број 
здравствен персонал, за неговото школување и 
стручно усовршување; 

8. одредува финансиско"економски прегледи во 
здравствените установи; I 

9. го одобрува основањето на здравствени ус-
танови што ги основаат установи, стопански или 
општествени организации; 

10. издава одобренија за вршење приватна деј-
ност на здравствени работници; 

11. се грижи за обезбедување на лекови; 
12. именува претседател и одреден број членови 

на конкурсната комисија за управник: на здрав-
ствената установа; , 

13. донесува прописи и презема мерки за кои 
е овластен; 

14. врши надзор над управувањето со општин-
скиот здравствен инвестиционен фонд; 

15. им дава насоки на соодветните управни ор-
гани надлежни за работите на народното здравје; 

16. ги разгледува извештаите за работата на 
општинската санитарна инспекција и и дава на-
соки за работа; 

17. се грижи за спроведувањето на потребните 
здравствени акции на подрачјето на општината; 

18. организира повремени состаноци со прет-
ставници на советите на здравствените установи 
што ги основал народниот одбор на општината; 

19. се грижи за информациите за состојбата и 
работата на здравствената служба. 

Член 177 ( 
Околискиот народен одбор ги врши, во обла-

ста на здравствената заштита, особено овие работи: 
1. ја разгледува здравствената положба на на-

селението и хигиенските услови во околијата врз 
основа на статистичките податоци од подрачјето на 
околијата; I 

2. ја утврдува програмата за работа на здрав-
ствената служба и мерките за здравствената за-
штита на подрачјето на околијата; 

3. одредува насоки за работа на здравствената 
служба на подрачјето на околијата; 

4. ја утврдува програмата за развитокот на 
здравствените установи од околиско значење, а по-
себно на установите за специјална и за превентив-
на здравствена дејност; 

5. основа здравствени установи од значење за 
целата околија (болници, заводи за народно здрав-
је, природни лекувалишта); 

6. ја одредува здравствената установа која ќе 
ги врши работите на здравствен центар на око-
лијата; 

7. основа здравствени стручни училишта; 
8. донесува прописи и презема мерки за здрав-

ствена заштита за кои е овластен; 
9. обезбедува инвестициони и други матери-

јални средства за здравствената заштита на насе-
лението и одлучува за дотациите на здравствените 
установи; 

10. го назначува управникот на здравствените 
установи што тој ги основал. 

Работите од точка 6 ги врши; околискиот собор, 
работите од точка 1—5 и 7—9 обата собора со рамно-
правно учество, а работите од точка 10 обата собора 
на заедничка седница. 

Член 178 
Советот на околискиот народен одбор, надле-

жен за работите на народното здравје, ги врши осо-
бено овие работи: / 
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1. ги претресува претходно сите прашања од 
областа на здравствената заштита за кои одлучува 
народниот одбор на околијата и му поднесува соод-
ветни предлози; 

2. се грижи за извршувањето на прописите,, за-
клучоците и насоките во поглед на сообразувањето 
и преземањето работата на здравствените установи 
од подрачјето на околијата; 

3. ги проучува прашањата за состојбата и раз-
витокот на одделните гранки на здравствената 
служба на подрачјето на околијата; 

4. се грижи за правилно спроведување на над-
зорот над стручната работа на здравствените уста-
нови и по потреба одлучува органот на управата 
да побара: извршување надзор над стручната ра-
бота во здравствените установи чиј основач е на-
родниот одбор на околијата; 

5. расправа по анализата на податоците на 
здравствената статистика од подрачјето на око-
лијата; 

6. се грижи за обезбедување на потребен број 
здравствен персонал, за неговото школување и 
стручно усовршување; 

7. одредува финансиско-економски прегледи во 
здравствените установи што ги основа народниот 
одбор на општината; Ј 

8. врши надзор над прометот со опојни дроги; 
9. претресува прашања во врска со одобрува-

њето и вршењето на приватна здравствена дејност; 
10. донесува прописи и презема мерки за кои 

е овластен; I 
11. именува претседател и одреден број членови 

за конкурсната комисија за управници на здрав-
ствените установи; 

12. им дава насоки за работа на соодветните 
управни органи надлежни за работите на народ-
ното здравје; ј 

13. ги разгледува извештаите за работата на 
околискиот санитарен инспекторат и му дава насо-
ки за работа; ѕ 

14. се грижи за спроведувањето на поголеми 
здравствени акции на подрачјето на околијата; 

15. организира повремени состаноци со прет-
ставници на советите на здравствените установи 
што ги основал народниот' одбор на околијата; 

16. се грижи за информирање за состојбата и 
работата на здравствената служба во околијата. 

Член 179 ( 
Општинскиот, односно околискиот орган на 

управата надлежен за работите на народното здрав-
је ги врши особено овие работи: 

1. собира и приготвува материјали од пробле-
матиката на здравствената заштита на своето под-
рачје, собира податоци и за резултатот го изве-
стува советот за народно здравје; 

2. изработува нацрти на прописи и други) акти 
што ги донесува народниот одбор, односно советот 
за народно здравје; 

3. непосредно ги извршува прописите од обла-
ста на народното просветување и се грижи за нив-
ното извршување; 

4. се грижи за извршувањето на мерките за 
здравствената заштита; 

5. врши надзор над законитоста за работата 
на здравствените установи; 

6. собира материјали од; областа на народното 
здравје за работата на народните одбори, односно 
на советот за народно здравје; 

7. ги извршува прописите на народниот одбор 
од областа на народното здравје односно пропи-
сите на советот за народно здравје; 

8. поднесува барања за извршување преглед на 
стручната работа на здравствените установи по 
одлука на советот за народно здравје или по соп-
ствена иницијатива; 

9. издава решенија во управната постапка по1 
предметите од својата надлежност; 

10. ги извршува наредбите на санитарната ин-
спекција, ако по посебните прописи спаѓаат во над-
лежност на управниот орган заработите на народ-
ното здравје. 

Член 180 ј 
Народна Република Македонија, преку своите 

извршни и управни органи, установите за здрав-
ствено осигурување, здравствените установи, оп-
штествените и другите организации, стручните дру-
штва и здруженијата на здравствените работници 
и здравствените установи, се грижи за: 

— обезбедување на оние видови здравствена 
заштита кои служат за потребите на две или по-
веќе околии; 

— организирање на здравствената служба и 
одделните гранки на таа служба на подрачјето' на 
Републиката; 1 

— извршување на здравствената заштита на 
подрачјето на Републиката; 

— организирање снабдувањето со лекови, сред-
ства за лекување и други санитетски производи, 
медицински апарати и инструменти; 

— оспособување и стручно усовршување ќа 
здравствените работници; 

— правилно утврдување на програмите за раз-
витокот на здравствените установи и во согласност 
со нив да се основаат здравствени установи; 

— основање на здравствени стручни училишта 
. од сите степени; 

— спроведување општествено самоуправување 
во областа на народното здравје; 

— обезбедување средства (дотации) за Репуб-
личкиот здравствен инвестиционен фонд. 

Член 181 
Советот за народно здравје на Народна Репуб-

лика Македонија ги врши особено овие работи: 
— расправа за здравствената положба на насе-

лението и хигиенските установи, за организацијата 
и работата на здравствената служба во Република-
та и се грижи за нивното унапредување; 

— му предлага на Извршниот совет донесување 
на прописи и мерки за изведувањето на здравстве-
ната служба, донесува прописи и презема мерки 
за кои е овластен; ^ 

—1 се грижи за извршувањето на прописите и 
насоките за народното здравје од Извршниот совет 
што се однесуваат на здравната заштита; 

— им дава препораки на советите за народно 
здравје на народните одбори и на самоуправните 
установи за работите од здравствената заштита; 

— ја прифаќа, по! предлог на Републичкиот за-
вод за здравствена заштита, програмата за рабо-
тата на здравствената служба, одредува мерки за 
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здравствената заштита на подрачјето на Републи-
ката и се грижи за остварувањето на програмата за 
работата и за извршувањето на мерките; 

— ја утврдува програмата за развитокот на 
здравствените установи, кои се наменети за потре-
бите на две или повеќе околии1 или на Републи-
ката и му ја предлага на Извршниот совет за одо-
брување; 

— предлага основање на здравствени установи 
за потребите на две или повеќе околии или целата 
Република; 

— ги утврдува потребите од здравствени кадри 
со висока, виша и средна стручна наобразба и им 
предлага на надлежните органи основање на здрав-
ствени стручни училишта; , 

— ја разгледува работата на Републичкиот за-
вод за здравствена заштита, му дава насоки за 
работата и врши надзор над неговата работа; 

— поднесува барање и одобрува, по потреба, 
прегледи на стручната работа на здравствените ус-
танови што ги основал Извршниот совет, како и 
во другите здравствени установи од подрачјето на 
целата Република; 

— се грижи за стручното усовршување на 
здравствените и другите работници во здравствените 
установи со висока, виша и средна стручна нао-
бразба; ј 

— се грижи за снабдувањето со лекови, сред-
ства за лекување и други санитетски производи, 
медицински апарати и инструменти; 

— одредува мерки за итна помош во случај на 
големи елементарни несреќи; 

— му поднесува на Извршниот совет предлози 
за обезбедување инвестициони и други материјал-
ни средства за здравствената заштита; 

— го назначува управникот и именува одреден 
број членови на советот на здравствената установа 
што ја основал Извршниот совет; 

— врши надзор над работата на Републичкиот 
здравствен инвестиционен фонд 

' ^ I 
X 

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 182 , 
Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни 

за прекршок здравствена установа која: 
1. за вршењето на стручната работа употребува 

опрема, инструменти или простории што не одго-
вараат на санитарно-техничките услови, утврдени 
со посебни прописи, односно која не ги одржува 
инструментите и опремата во исправна состојба; 

2. спротивно на пропишаните рокови не му ги 
достави на надлежниот орган пропишаните пода-" 
тоци или не ја води пропишаната евиденција во 
областа на здравствената заштита; 

3. не ја води задолжително пропишаната еви-
денција од овластените органи, за својата работа; 

4. започне со работа во новооснованата органи-
зациона единица пред да биде оценета од стручна 
комисија дека за почетокот на работата ги испол-
нува сите пропишани услови, или започне со ра-
бота пред да се изврши регистрација. 

За прекршок од претходниот став управникот 
или одговорното лице ќе се казни со парична казна 
до 20.000 динари. 

^ Член 183 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок управникот или одговорното лице во 
здравствената установа ако: 

1. дозволи здравствената установа да работи 
други работи што не спаѓаат во делокругот на 
здравствената установа спротивно на овој закон; 

2. дозволи стручните работи во установата да 
ги врши лице кое нема пропишана стручна спрема 
за вршење на тие работи; I 

3. не врши стручен надзор над работата на 
стручниот персонал во установата; 

4. спречува овластени лица д,а вршат прегледи 
на стручната работа во установата; 

5. не ги спроведува мерките одредени со пропис 
или што ги' одредил надлежниот орган; 

6. неправилно се одбива укажувањето на меди-
цинска помош било во здравствената установа или 
надвор од неа '(во домот на болниот); 

7. неоправдано, по барање, се одбива да се из-
врши пренос на болни, или тие средства ги користи 
за лични потреби или ненаменски. ( 

Член 184 , 
Административно-казнената постапка за прекр-

шоците од член 182 во прв степен ја води околи-
скиот судија за прекршоци. 

Административно-казнената постапка за прекр-
шоците од член 183 во прв степен ја води општин-
скиот судија за прекршоци. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 185 Ј 
Здравствените установи се должни својата ор-

ганизација и работа да ја сообразат со од,редбите 
на овој закон во рок од месец дена по неговото вле-
гување во сила. I 

Постојните хигиенски заводи то менуваат сво-
јот назив и стануваат заводи за заштита на здрав-
јето, а Централниот хигиенски завод станува Ре-
публички завод за заштита на здравјето. 

Член 186 , 
Членовите на првиот состав на советите во но-

вооснованите заводни установи ги именуваат осно-
вачите на тие установи според одредбите на овој 
закон. Овие членови се именуваат за една година. 

Член 187 , 
Со влегувањето во сила на Општиот закон за 

организацијата на здравствената служба, на здрав-
ствените и другите работници во здравствените 
установи ќе се применуваат одредбите од Законот 
за јавните службеници, доколку со член 125 од 
Општиот закон за организацијата на здравствената 
служба не е предвидено дека одделни одредби од 
тој закон и натаму ќе се применуваат до донесу-
вањето на соодветни прописи. 

До донесувањето на прописите од, претходниот 
став во поглед стручната спрема за вршење на ра-
ботите на здравствената служба на одделните ра-
ботни места сходно ќе се применуваат одредбите 
од член 297 од Законот за јавните службеници и 
прописите донесени врз основа на него, со тоа што 
здравствените работници и натаму ги задржуваат 
звањата здобиени по одредбите на тој закон, 
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I Член 188 
Постојните прописи за организацијата и рабо-

тата на одд,елните видови здравствени установи, а 
кои не се во спротивност со одредбите на овој за-
кон ќе се применуваат се до донесувањето на про-
писи врз основа на овој закон. 

Другите прописи, чија материја во целина или 
делум е регулирана со овој закон, престануваат да 
важат доколку се во спротивност со одредбите на 
овој закон. Ј 

Со влегувањето во сила на овој закон преста-
нуваат да важат: ( 

1. Законот за аптеките („,Службен: весник на 
НРМ" број 36/56) , 

2. Законот за бабичката служба („Службен вес-
ник: на НРМ" број 32/57) 

3. Законот за болниците („Службен весник на 
НРМ" број 33/57) 

4. Законот за надзор над стручната работа на 
з д р а в и т е установи (,,Службен весник на НРМ" 
бр. 33/57) 

5. Законот за здравствените станици („Службен 
весник на НРМ" број 23/58) 

6. Законот1 за здравствените домови („Службен 
весник на ЦРМ" број 23/58) 

7. Законот за хигиенските заводи („Службен 
весник на НРМ" број 23/58). ( 

Член 189 
( Формирање на здравни центри и нивното 

функционирање во смисла на овој закон има да 
почне најкасно до 31 јули 1961 година. 

Народните одбори се должни да во рок од 2 ме-
сеци по влегувањето во сила на овој закон одре-
дат здравни установи кои ќе ги вршат работите на 
здравните центри. 

Член 190 
Извршниот совет по потреба ќе донесе побли-

ски прописи за извршување на овој закон и може 
да го овласти Советот за народно здравје на На-
родна Република Македонија да со посебни про-
писи регулира прашања од областа на здравната 
заштита и организација на здравната служба. 

Член 191 / 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по него-

вото објавување во „Службен весник на Народна 
Република ,Македонија". 

КОНКУРСИ 
Факултетскиот совет на Филозофскиот факултет 

во Скопје 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
— за еден редовен професор по предметот Нова 

француска литература; 1
 / 

— за еден наставник (во сите звања) по пред-
метот Историја на книжевностите на народите на 
ФНРЈ; I 

— за ед,ен асистент по предметот Теорија на 
литературата. 

Пријавите (со биографија, список на научни и 
стручни трудови, во колку има такви, со по еден 
примерок од истите и потребните такси, како и до-
кументите по чл. 31 од ЗЈС) се поднесуваат во Се-
кретаријатот на Факултетот. 

Рок за поднесување на пријавите е еден месец 
од денот на објавувањето во весникот „Нова Ма-
кедонија", односно до пополнувањето на местото. 

ЗАВОДОТ ЗА ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ 
р-а о п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
1. НАЧАЛНИК на Одделението за издавачко " 

публицистичка дејност и документација. 
2. 3 стручни соработници. ; 
У с л о в и : 
Под точка 1: 
Завршен филозофски, правен или економски 

факултет и пет години публицистичко издавачка 
дејност или средно образование и 10 години публи-
цистичко-издавачка дејност. 

Под точка 2: 
по еден со: 4 

— завршен технички факултет (машински, 
електромашински или технолошки смер) со 3 го-
дини практика во стопански организации или уста-
нови кои се бават со слична проблематика како и 
Заводот; 1 

— завршен економски факултет и 5 години 
практика во стопански организации; 

— завршен филозофски факултет и 8 години 
практика во стопански организации или установи 
кои се бават со слична проблематика како и Заво-. 
дот. , 

За примените кандидати плата по Правилни-
кот за плати; на службениците и работниците на 
Заводот. 

Конкурсот трае до пополнувањето на работните 
места. 

Пријавите да се доставуваат до Конкурсната 
комисија на Заводот, улица „Кеј 13 ноември" — 
мезанин — Скопје. 

За поблиски информации кандидати,те да се 
обраќаат нЗ телефон 46-27. (6(52) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ОПШТАТА 
БОЛНИЦА - БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за пополнување на две работни места и тоа: 
2 (два) лекари на специјализација по интерни 

болести. 
УСЛОВИ: лекари со положен стручен испит и 

3 (три години) работен стаж во здравствени уста-
нови, како и познавање на еден странски јазик, 

Основна плата по ЗЈС — спрема Правилникот 
на болницата за личниот доход. 

Настап на работа веднаш. 
Конкурсот трае до пополнувањето на работните 

места. (649) 

Издавач: „Службен весник на НРМ" - новинско - издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредгшк Петар Јаневски. Жиро сметка бр. 802-11/1—698 

при: Народната банка - Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" (2517) - Скопје. 


