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124. 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија, откако на седницата на Соборот на здру-
жениот труд, одржана на 26 мај 1977 година, го 
разгледа материјалот „Положбата на старите лица 
во СР Македонија", што го достави Републичката 
самоуправна интересна заедница за социјална заш-
тита, а тргнувајќи од значењето на истакнатите 
проблеми во материјалот и 'потребата од надмину-
вање на состојбите кои негативно се одразуваат врз 
општествената и семејната положба на старите ли-
ца, со цел за позабрзано доградување на системот 
на општествената заштита на старите лица врз 
идејно-политичките определби на нашето самоуп-
равно социјалистичко општество, врз основа на 
член 318 став 2 од Уставот на СРМ, на седница на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 20 фев -
руари 1979 година, и на седница на Собранието на 
Републичката самоуправна интересна заедница за 
социјална заштита, одржана на 26 февруари 1979 
година, донесе 

Р Е З О Л У Ц И Ј А 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА 

ЗАШТИТА НА СТАРИТЕ ЛИЦА ВО СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Од вкупниот број на стари лица во Социјалис-
тичка Република Македонија во 1971 година 57,3% 
живееле во селски, а 42,7% во градски населби. 
Околу 48,4% од старото население се издржувани 
лица, од кои 2.014 се неспособни за работа, 23.036 
домаќинки и 20.830 други издржувани лица. Само 
во селските подрачја во 1971 година имало околу 
13.700 старечки домаќинства (самци или само со 
брачен другар). 

Во територијалната разместеност на старото на-
селение во Републиката постојат особено изразе-
ни разлики, така што нивното учество во вкупно-
то население во одделни региони се движи од 4,4% 
до 9,6%, при што во неразвиените општини тоа 
учество е значително поизразено. 

Околу 20,00/о од старите лица поради старост, 
изнемоштеност, болест, инвалидност и друго, за -
висни се од други лица и имаат потреба од орга-
низирана помош на општествената заедница во се-
кој дневниот живот, а особено преку развивање на 
современите облици на општествена заштита на 
старите лица (домашна нега и лекување, организи-
ран дневен престој, разни сервисни услуги во ста-
нот, помош во обработката на земјоделскиот имот, 
општествена исхрана, културно-забавен живот, од-
мор и рекреација, добрососедска помош, користење 
на институционална заштита и др.). 

I 

Во досегашното остварување на општествената 
заштита на старите лица во Републиката, особено 
со воведувањето на целосна здравствена заштита 
на лицата постари од 65 години, со развојот и до-
градувањето на системот на пензиското и инвалид-
ското осигурување, вклучува јќи го и старосното 
осигурување на земјоделците, со воведувањето на 
основните права од социјалната заштита, со раз-
вивањето на разни и посовремени облици на 
општествена заштита на старите лица, постиг-
нати се резултати во подобрувањето на социјал-
ната сигурност на работните луѓе и граѓаните во 
целина, па и на старите лица. 

Меѓутоа, општествените и демографските про-
мени во Републиката, настанати под влијанието на 
индустријализацијата, урбанизацијата и миграци-
јата, како и промените во традиционалните семеј-
ни односи, доведуваат до промени и во положбата 
на старите лица, како во семејната, така и во оп-
штествената средина. Зголеменото учество на ста-
рите лица во вкупното население и специфичните 
потреби и проблеми што ги создава староста, усло-
вуваат определени општествено-економски, здрав-
ствени, социолошки, социјални и други имплика-
ции. 

Старосната структура на населението во Репуб-
ликата брзо се менува, така што бројот на старите 
лица со над 65 години возраст во Социјалистичка 
Република Македонија во 1971 година изнесуваше 
94.859, а според прогнозата за 1981 година се оче-
кува нивниот број да се зголеми на 129.258 лица. 
Учеството на старите лица во вкупното население 
од 5,3% во 1961 се зголеми на 5,8% во 1971, а се 
оценува дека во 1981 година тоа учество ќе изне-
сува 6,5%. 

II 

Општествената заштита на старите лица во Со-
цијалистичка Република Македонија, како нивно 
право, здобиено по основ на минат труд, бара анга-
жирање на самоуправните субјекти, тргнувајќи од 
следниве определби и насоки: 

1. Општествената заштита на старите лица тре-
ба да биде интегрален дел на општата политика на 
обезбедување на економска и социјална сигурност 
на работните луѓе и граѓаните и наедно една од 
трајните задачи на социјалната политика на наше-
то самоуправно социјалистичко општество. Изгра-
дувањето на системот на општествена заштита на 
старите лица треба да претставува израз на соци-
јалистичкиот хуманизам и солидарност, како и 
обврска на општеството кон старото население кое 
го вградило својот придонес во материјалната осно-
ва врз која новите генерации го темелат својот 
просперитет и развој. 

2. Општествените напори во хуманизирањето на 
животните и работните услови треба посебно да дој-
дат до израз низ подобрувањето на стандардот на 
старите лица, особено преку широките процеси на 
натамошно развивање на самоуправните односи, 
јакнењето на материјалната основа на општеството 
и остварувањето на начелата на солидарност и за-
емност на работните луѓе и граѓаните. Во таа смис-
ла се налага потреба од натамошно доградување 
на нормативната регулатива во организациите на 
здружениот труд, месните заедници, надлежните 
самоуправни интересни заедници, како и обезбе-
дување на интегрален развој на општествената 
заштита на старите лица. 

3. Со цел за негување и градење на хумани 
односи меѓу старите и младите генерации во семеј-
ството и пошироката средина, системот на општест- ^ 
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вена заштита на старите лица треба да се негува и 
развива врз соодветен етички однос на секој поеди-
нец и сите општествени субјекти кон стариот човек. 
Во создавањето на такви односи посебно внимание 
треба да му се посветува на воспитувањето и обра-
зованието на децата и младината преку пригодни 
образовни и наставни содржини, преку средствата 
за масовна комуникација и други форми. 

4. Придонесот што старите лица го даваат во 
развојот на самоуправните социјалистички односи 
и во севкупниот општествено-економски живот, ја 
истакнува потребата од натамошни настојувања 
за соодветна застапеност на старите лица во по-
литичкиот систем на самоуправно одлучување, пре-
ку делегациите во општествено-политичките заед-
ници, самоуправните интересни заедници и други 
организации и заедници и за нивното се поголемо 
ангажирање во разните видови на општествени ак-
тивности што ги преземаат месните заедници, оп-
штествено-политичките и хуманитарните организа-
ции, здруженијата на граѓаните и други организа-
ции и заедници, со што наедно се спречува осамен 
носта и отуѓеноста на старите луѓе. 

5. Тежиштето на општествените мерки и акции 
треба да биде насочено кон помагање на семејст-
вото за подобрување на условите за живеење, за 
да може тоа да ја остварува и својата социјално-
заштитна функција спрема своите остарени члено-
ви, со тоа да се овозможи старите лица, како нив-
но право, староста да ја поминат во средината во 
која го минале својот активен дел од животот, за-
едно со децата, роднините, пријателите, другарите 
и соседите. За таа цел, треба да се развиваат и 
разни видови на општествена помош и услуги на 
семејството, особено во создавањето на соодветни 
станбени услови, обезбедување на социјални и 
здравствени услуги, организирање на сервиси за 
помош на семејството и создавање на други погод-
ности. 

6. Посебно внимание треба да и се посветува на 
општествената заштита на старите лица во селски-
те подрачја, каде што претежно живеат лица од 
постарата генерација. Заштитата на старечката по-
пулација на село треба да биде насочена кон да-
вање соодветни видови на услуги во однос на нега 
и лекување на болните и изнемоштени стари лица, 
помош во вршењето на работите во домаќинството, 
во земјоделските работи, како и создавање на дру-
ги погодности кои ќе имаат битно влијание врз ПО" 
добрувањето на условите на животот. 

7. Во рамките на социјалната заштита треба да 
се создаваат материјални и кадровски услови за 
успешно остварување на социјално-заштитните 
функции кон старите лица, обезбедување соодвет-
ни услуги на самохраните, изнемоштени социјално 
загрозени лица, координација со сите општествени 
фактори што дејствуваат во областа на општестве-
ната заштита на старите лица, за позабрзан развој 
на современите облици на заштита на старите ли -
ца, вклучувајќи го институционалното згрижува-
ње, сместување во други семејства и друго. 

Посебно внимание треба да му се посвети на 
остварувањето на материјалната и моралната обврс-
ка на децата кон своите стари родители. За таа 
цел, органот за старателство треба да покренува 
постапка кога децата ги занемаруваат своите ста-
ри родители и не им обезбедуваат издршка, дос-
ледно применувајќи ги прописите за односите меѓу 
родителите и децата. 

8. Во областа на здравствената заштита треба 
да се обезбеди следење на здравствената состојба 
на старите лица и остварување на нивната целос-
на здравствена заштита, преку основање на меди-
когеријатриски здравствени служби и организации 
од диспанзерски и стационарен тип. Исто така, пот-
ребно внимание треба да му се посвети на орга-
низирањето на патронажни служби за обезбедува-
ње на домашна нега и лекување на старите лица и 
обезбедување на здравствени услуги за старите ли-

ца — корисници на институционална заштита (во 
организациите на здружениот труд за згрижува-
ње на стари лица, во домовите за живеење на пен-
зионери, клубовите за дневен престој на старите 
лица и др.). 

9. Организациите на здружениот труд кои обез-
бедуваат заштитено станување и згрижување на 
пензионерите и други стари лица, треба и ната-
му да ја прилагодуваат својата работа кон потре-
бите на старите лица, а нивната мрежа треба план-
ски да се развива во согласност со реалните мож-
ности на општествената заедница, создавајќи так-
ви организации на здружен труд од разни видови 
(регионални, општински, специјализирани и прила-
годени кон определени категории стари лица и др.), 
со што да се обезбеди приближно рамномерна те-
риторијална разместеност. Во постојните и идните 
организации на здружен труд од овој вид, неопход-
но е да се обезбеди соодветен стандард на услуги-
те, производно-работни, културно-забавни и други 
активности, прилагодени кон биолошките, психо-
лошките и социјалните карактеристики и потреби 
на старите лица, со активно учество на корисници-
те во сите содржини на животот и работата. 

10. Во градските подрачја и поголемите селски 
населби, посебно внимание треба да му се посве-
тува на создавањето услови за формирање клубо-
ви за дневен престој на старите лица и други обли-
ци на заштита, преку кои треба да се обезбедуваат 
здравствени, социјални и сервисни услуги, исхра-
на, организирање на разни видови културни, спорт-
ски и други активности за старите лица. За осно-
вање и функционирање на клубови и други облици 
на заштита, неопходен е увид во мотивите и жел -
бите за работа на старите лица по прекинот на 
нивната активна работа, во разните области на оп-
штествениот и културно-забавниот живот, низ ин-
тергенерациски контакти. 

11. Во согласност со општите интенции за раз-
вој на општествената исхрана во Републиката, тре-
ба да се вложуваат напори за организирано обез-
бедување на исхрана прилагодена за старите лица, 
со ангажирање на научни и стручни институции во 
изнаоѓање и предлагање на нај адекватни организи-
рани облици кои се прифатливи во нашите специ-
фични услови. 

12. При станбеното планирање и урбанистичко-
то уредување на населбите, с^ повеќе треба да се 
имаат предвид начинот на живеење, специфичните 
потреби и културата на станувањето воопшто на 
старите лица, тргнувајќи од процесот на стареење 
и од зголемувањето бројот на старите лица во вкуп-
ната популација во Републиката, а со цел ним да 
им се овозможи живеење во нивната еколошка сре-
дина. 

Исто така, во областа на станбената политика 
неопходно е да се согледуваат потребите на ста-
рите лица за решавање на станбеното прашање во 
согласност со материјалните можности на општест-
вената заедница, а врз начелата на солидарност и 
заемност на работните луѓе и граѓаните да се пла-
нира обезбедување на станови и за оваа категорија 
на граѓани. 

13. Со оглед на биолошките, социјалните и дру-
гите карактеристики на староста и специфичните 
потреби на стариот човек, нужно е стручно герон-
толошко оспособување и усовршување на кадрите 
кои се определиле за работа со стари лица. Покрај 
стручно-професионалните квалитети, овие кадри 
треба да поседуваат лични етички особини и афи-
нитети кон работата со стари лица. 

14. Во наредниот период неопходно е да се обез-
беди научно-истражувачка и стручно-аналитичка 
дејност која ќе ги следи и изучува потребите и 
проблемите врзани за процесот на стареење, како 
основа на политиката и за развивање на теорија-
та и практиката во областа на општествената заш-
тита на старите лица, заснована врз сознанијата на 
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геронтологијата (социјална, геронто-психологија, ге-
ријатрија и други комплементарни геронтолошки 
дисциплини). 

15. Потребни се поголеми напори за јакнење на 
материјалната основа во областа на општествената 
заштита на старите лица, во согласност со вкуп-
ниот општествено-економски развој, што ќе овоз-
можи подобрување на животниот стандард и раз-
вивање на современи облици на општествената 
заштита на старите лица. 

III 
Со цел за натамошно изградување и унапреду-

вање на системот на општествена заштита на ста-
рите лица во Републиката, потребно е: 

1. Носителите на општествената заштита на ста-
рите лица (работните луѓе и граѓаните во органи-
зациите на здружениот труд, месните заедници, са-
моуправните интересни заедници и општествено-по-
литичките заедници) во соработка со општествено-
политичките и хуманитарните организации (Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ, Сојузот на 
синдикатите, Црвениот крст, Сојузот на пензионе-
рите и инвалидите на трудот, Сојузот на борците, 
конференциите за општествена активност на ж е -
ните, Сојузот на младината и др.), тргнувајќи од 
начелото на минатиот труд, а врз принципите на 
солидарност, заемност и хуманост, по пат на опште-
ствено договарање и самоуправно спогодување, во 
рамките на своите права и надлежности, органи-
зирано да преземаат мерки и активности за обез-
бедување на економска и социјална сигурност на 
старите лица за создавање на похумани услови за 
живот. 

2. Во општите акти на организациите на здру-
жениот труд, да бидат регулирани прашања во 
врска со создавањето на попогодни животни и ра-
ботни услови за постарите работници, соодветни на 
нивните намалени работни способности, за распо-
редување на други соодветни работи и работни за-
дачи, личен доход, годишен одмор, решавање на 
станбеното прашање пред заминување во пензија, 
како и други социјално-заштитни мерки. 

Организациите на здружениот труд посебно 
треба да се грижат за своите пензионирани работ-
ници, со развивање на организирани и трајни врс-
ки со нив, а во соработка со другите носители на 
општествената заштита на старите лица да презе-
маат мерки за создавање на подобри услови за ж и -
вот, одмор и рекреација преку организирање на ра-
бота, во клубови, сервиси и други форми на помош 
и заштита. За тие цели организациите на здруже-
ниот труд водат евиденција за своите пензиони-
рани работници и членовите на нивните семејства. 

3. Организациите на здружениот труд од земјо-
делството со своите општи акти, а врз основа на 
општествени договори и самоуправни спогодби со 
други самоуправни организации и заедници, со 
учество на општествено-политичките заедници, да 
овозможат создавање на кооперативни односи со 
старите индивидуални производители, даночни 
олеснувања и услови за остварување на доживот-
на издршка на заинтересираните стари лица со 
отстапување на неподвижниот имот, врз основа на 
договор и сл. 

4. Месните заедници, согледувајќи ги потребите 
и проблемите на старите лица во местото на ж и -
веење, да обезбедат координирано дејствување на 
работните луѓе и граѓаните за решавање на лич-
ните и заедничките потреби и интереси на старите 
лица, преку делегациите и делегатите. Месните за-
едници во собранијата на општините и во собра-
нијата на самоуправните интересни заедници да се 
залагаат за поадекватно решавање на проблемите 
на старите лица во врска со станувањето, даночна-
та политика, здравствената и социјалната зашти-
та, создавање на услови за дневен престој и орга-
низирање на културно-забавни и рекреативни ак-

тивности, за вршење на сервисни и други услуги на 
старите лица и слично. 

Месните заедници посебно треба да поттикну-
ваат и негуваат разновидни активности на граѓа-
ните и работните луѓе во развивањето на добросо-
седска помош и на други облици на заштита и ус-
луги на старите лица во местото на живеење. 

Преку основните и средните училишта, како и 
преку Сојузот на пионерите и Сојузот на младина-
та, да се организираат дневни посети на старите 
лица и да им се вршат разновидни услуги. Исто 
така, да се организираат посети на старите лица 
сместени во домови и центри за стари, во домови за 
живеење на пензионерите и во клубовите за стари 
лица, со давање на пригодни подароци, организи-
рање на приредби и сл. 

Исто така, потребно е поактивно вклучување 
на старите лица во сите општествени и хуманитар-
ни активности што ги пр!езема месната заедница, 
за да можат да дојдат до израз нивните знаења и 
животни искуства. 

5. Самоуправните интересни заедници од облас-
та на социјалната заштита, пензиското и инвалид-
ското осигурување, здравството и здравственото 
осигурување, станувањето и други, врз основа на 
современите концепции за развивање на општест-
вената заштита на старите лица, во рамките на 
своите надлежности, функции и права, треба да ги 
утврдат приоритетните потреби и проблеми на ста-
рите лица и по пат на самоуправно спогодување да 
здружуваат средства за реализација на политика-
та за целосна општествена заштита на старите лица. 

Самоуправните интересни заедници за социјал-
на заштита, со другите самоуправни организации 
и заедници од областа на социјалната заштита, во 
своите програми и планови за развој да предви-
дат посебни мерки за систематско следење и проу-
чување на социјалните потреби и проблеми на ста-
рите лица; за доследно остварување на основните 
права од социјална заштита и поефикасно оства-
рување функцијата на органот за старателството; 
за обезбедување на домашна нега, помош и исхра-
на на болни и изнемоштени социјално-загрозени 
стари лица; за подобрување на стандардот на ли-
цата сместени во организациите на здружениот 
труд за згрижување на стари лица преку донесу-
вање и спроведување на нормативи и стандарди за 
работа и услуги на организациите од овој вид; за 
стручно оспособување и усовршување на кадри за 
работа со стари лица; за развивање на превентив-
на социјална заштита и друго. 

Заедницата на пензиското и инвалидското оси-
гурување и здруженијата на пензионерите, посеб-
но внимание треба да му посветат на позабрзаниот 
развој на објектите за заштитено станување, днев-
но престојување, одмор, закрепување и рекреаци-
ја, создавање на услови за што поголем опфат на 
пензионерите со ниски пензиски примања за корис-
тење на одмор, за закрепување и рекреација под 
бенефицирани услови; за натамошно доградување 
на пензиското осигурување на земјоделците и дру-
ги погодности. 

Самоуправните интересни заедници на здравст-
вото и здравственото осигурување и другите са-
моуправни организации и заедници од областа на 
здравствената заштита, во своите програми и пла-
нови за развој, треба да се грижат за доследно 
остварување на целосна здравствена заштита на 
старите лица во градските и во селските подрачја; 
за позабрзан развој на организациите кои обезбе-
дуваат продолжено лекување и нега на старите ли-
ца во нивните станови; за развој на медикогери-
јатриските институции од сите видови, а особено за 
отворање на геријатриски диспанзери и одделени-
ја; да се грижат за оспособување на медицински 
кадри (негувателки, медицински сестри и лекари 
специјалисти за геријатрија) и да преземаат и до/" 
ги организирани акции. 
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Самоуправните интересни заедници за станува-
ње и другите самоуправни Организации и заедници, 
во своите програми и планови во областа на стан-
бената политика, треба да предвидат услови и кри-
териуми за обезбедување станови на социјално-
загрозени стари лица, кои не се во работен однос, 
врз солидарна основа. 

6. Собранијата на општествено-политичките за-
едници ќе го следат спроведувањето на Резолуци-
јата, ќе предлагаат и утврдуваат мерки за нејзи-
но остварување и за натамошен развој на системот 
на општествена заштита на старите лица во Ре-
публиката. 

7. Општествено-политичките организации пот-
ребно е да ги насочуваат општествените активнос-
ти во развивање на ангажиран однос на сите са-
моуправни субјекти спрема староста и проблемите 
што ги носи таа, за негување и остварување на 
етичките норми кон стариот човек и да ги коорди-
нираат настојувањата за унапредување на опште-
ствената и семејната положба на старите лица. 

8. Општествено-хуманитарните организации и 
здруженија на граѓаните треба да даваат посебен 
придонес во развивањето на хуманитарните актив-
ности на работните луѓе и граѓаните за обезбеду-
вање на помош и услуги и во формирањето на пра-
вилен однос кон староста и старите лица. 

9. За сестрано согледување на прашањата и 
проблемите кои се однесуваат на општествената 
заштита на старите лица и за продлабочени и на-
учно аргументирани сознанија за процесот на ста-
реењето и староста како и за изградување на нови 
сознанија и односи во оваа област, потребно е анга-
жирање на научните и стручните организации во 
Републиката. Одделни проекти од оваа област тре-
ба да бидат вклучени во долгорочната програма 
на научно-истражувачката работа. 

10. Носителите на општествената заштита на 
старите лица ја обезбедуваат материјалната основа 
и систематски и програмирано ги насочуваат свои-
те активности за остварување на определбите и на-
соките од оваа Резолуција. За таа цел се налага 
потреба од обезбедување на организиран долгоро-
чен општествен пристап, врз основа на заеднички-
те програми на носителите на општествената заш-
тита на старите лица и плановите на севкупниот 
општествено-економски развој, имајќи ги предвид 
економските, социјалните, правно-политичките, се-
мејните и други прашања на старите луѓе. 

11. Извршниот совет на Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, републичките 
органи на управата, републичките организации, оп-
штинските собранија, самоуправните органи во ор-
ганизациите на здружениот труд и самоуправните 
организации и заедници, во рамките на своите над-
лежности, треба да се ангажираат во решавањето 
и спроведувањето на прашањата на кои е укажано 
во оваа Резолуција. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-658 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 
Шж. Слободан Арнаудов, с. р. 

125. 
Врз основа на член 339, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и точка IV 
од Третиот дел, поднаслов „Посебни обврски и за-
дачи за развојот на дејностите од посебно значе-
ње за остварување на договорената политика во 
областа на општествените дејности" од Општест-
вениот план на Социјалистичка Република Маке-
донија за периодот од 1976—1980 година („Службен 
весник на СРМ", бр. 25/76), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на седницата на 
Соборот на здружениот труд, одржана на 20 фев-
руари 1979 година, и на седницата на Собранието на 
Републичката заедница на здравството и здравст-
веното осигурување, одржана на 20 декември 1978 
година, донесе 

АКЦИОНА ПРОГРАМА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НА-
МАЛУВАЊЕ ВИСОКАТА СМРТНОСТ НА ДОЕН-
ЧИЊАТА И МАЛИТЕ ДЕЦА ВО СОЦИЈАЛИС-
ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИО-
ДОТ ОД 1976 ДО 1080 ГОДИНА ВО 1979 ГОДИНА 

I 
Во текот на 1979 година ќе продолжи спроведу-

вањето на мерките и дејностите за намалување ви-
соката смртност на доенчињата и малите деца, осо-
бено на селското подрачје. 

IX 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

Акционата програма ќе придонесе за натамош-
но намалување смртноста на доенчињата во Соци-
јалистичка Република Македонија со продолжува-
ње на спроведувањето на мерките за подобрување 
на здравствената заштита на мајките и децата, а 
особено со зголемување процентот на раѓањето со 
стручна помош, опфаќање на доенчињата, преду-
чилишните деца и жените во советувалиштата, за-
јакнување на патронажната дејност, планирање на 
семејството и други превентивни мерки. 

Истовремено со мерките на Акционата програ-
ма ќе се овозможи на населението од селските под-
рачја да му се обезбеди подостапна и поквалитетна 
здравствена заштита, со што значајно ќе се подоб-
рат условите за живот на тоа население. 
! 

III 
МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Г " 
Здравствените работници што ќе ја спроведу-

ваат оваа програма —- лекарите, медицинските сес-
три и акушерките, покрај обезбедување на благо-
времено лекување н^ болните, ќе преземаат и по-
себни мерки за здравствена заштита на мајките и 
децата и тоа: 

а) За доенчињата и малите деца: 
— систематски прегледи за следење на психо-

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

здравјето и развитокот на децата; 
— спроведување на активна имунизација и дру-

ги профилактички мерки; 
— патронажна дејност; 
б) За жените: 
— грижа за здравјето на жените во текот на бре-

меноста (прегледи во советувалиштата, патронаж-
ни посети, контрола на забите, лабораториски ана-
лизи и др.); 

— работа на планирање на семејството и упа-
тување на жените за примена на современите ме-
тоди на контрацепција; 

— здравствено воспитување на жените. 
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IV 

НИВО НА ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА И ЗАШТИ-
ТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА ШТО ЌЕ СЕ ПОС-

ТИГНЕ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА ВО 1979 ГОДИНА 

Врз основа на досегашното движење на пока-
зателите на здравствената состојба и заштита во 
последните години, Програмата за задолжителни 
видови на здравствена заштита и оваа Програма, 
во 1979 година во Социјалистичка Република Ма-
кедонија ќе биде достигнато следното ниво на 
здравствена состојба и заштита на мајките и де-
цата: 

1. стапката на смртноста на доенчињата во Ре-
публиката ќе опадне на околу 54%; 

2. процентот на родените со стручна помош ќе 
порасне на околу 78%; 

3. процентот на нелекуваните доенчиња пред 
смрт ќе опадне на околу 25%; 

4. опфатот на доенчињата во советувалиштата 
ќе биде над 90%, а на бремените жени над 95%, во 
просек по 2,8 посети по доенче и бремена жена; 

5. патронажната служба ќе изврши во просек 
по 2 посети на доенчињата и 1 посета на децата 
во втората година на возраста, бремените и леун-
ките; 

6. советувалиштата за контрацепција ќе опфа-
тат 14% од жените во фертилниот период. 

V 
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА 

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

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

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

3. во текот на 1979 година здравствената заш-
тита на жителите од селското подрачје ќе се спро-
ведува со зголемен број на здравствени работници, 
според следната табела: 

Берово — 1 6 5 — 1 4 3 1 1 5 5 
Битола 2 4 19 18 2 4 9 9 13 16 11 11 
М. Брод 2 2 1 1 2 2 ' 1 1 2 2 5 5 
Валандово — — 2 2 — — 2 2 1 2 1 2 
Виница 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 4 4 
Гевгелија 3 3 1 1 4 4 1 1 6 8 5 6 
Гостивар 9 9 3 3 10 11 1 1 22 22 19 19 
Дебар 2 3 3 4 2 3 2 3 4 5 5 6 
Делчево 2 2 4 4 4 4 1 1 8 8 5 5 
Д. Хисар 4 4 5 5 6 6 - — 10 12 5 7 
Кавадарци 2 2 4 5 2 2 4 5 3 3 9 9 
Кичево 2 2 2 3 2 2 1 2 4 7 5 7 
Кочани 2 3 5 4 2 3 — — 2 2 8 8 
Кратово - - 3 3 - - 3 3 1 2 - 2 
Кр. Паланка 1 1 4 5 1 1 4 5 4 6 1 2 
Крушево — 1 2 2 - 1 1 1 2 2 4 5 
Куманово 6 8 9 10 6 8 9 10 15 15 7 11 
Неготино 1 2 3 4 1 2 1 2 2 3 3 4 
Охрид 5 5 7 8 5 5 7 8 7 8 2 3 
Пробиштип 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 
Прилеп 6 8 7 - 6 8 7 - 3 22 17 14 
Радовиш 1 1 1 2 1 1 1 4 2 - 2 2 4 
Ресен 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 - 2 
Св. Николе 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 5 
Карпош 4 4 - - 8 8 - - 7 7 6 6 
Чаир 3 3 2 2 3 3 2 2 3 7 4 4 
Г. Баба 9 9 — — 16 16 - 10 7 8 8 
К. Вода 5 5 — — 6 6 - - 6 6 4 4 
Струга 8 10 8 7 11 12 5 4 25 28 15 17 
Струмица 6 8 3 3 9 11 3 3 10 12 4 4 
Тетово 16 16 3 4 19 21 3 3 60 60 16 19 
Т. Велес 7 8 1 1 7 8 1 1 5 6 7 7 
Штип 1 2 6 5 1 2 6 5 1 2 9 8 
СЕ.СРМ 114 131 123 121 141 160 83 87 243 292 202 225 
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4. обезбедување на нужните предуслови за нор-
мална работа на екипите составени од лекар, ме-
дицинска сестра и акушерка; 

5. обезбедување на стручно-методолошка помош 
на здравствените работници од медицинските еди-
ници на село од страна на специјализираните кад-
ри на Заводот за здравствена заштита на мајки и 
деца и педијатрите и гинеколозите од соодветното 
подрачје; 

6. ќе се изготви соодветно здравствено-просвет-
на литература од областа на заштитата на мајките 
и децата; 

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

8. тесна соработка на дејностите на здравстве-
ната заштита на мајки и деца на медицинските 
единици на село со Црвениот крст, конференциите 
за општествена активност на жените и сите други 
органи и организации кои можат да придонесат за 
остварување на целите на Програмата; 

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

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

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

VI 

ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Финансирањето на Програмата ќе се врши спо-
ред Договорот за основите на Општествениот план 
за општествено-економскиот развој на СР Маке-
донија за периодот од 1976 до 1980 година. 

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

За реализација на Акционата програма, Репуб-
ликата ќе партиципира со средства во висина од 
8.400.000,00 динари од Буџетот на Републиката за 
1979 година. 

Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување ќе партиципира со средства 
во висина од 5.000.000,00 динари. 

Предлог за распределба на средствата со кои 
Републиката и Републичката заедница на здравст-
вото и здравственото осигурување учествуваат во 
спроведувањето на Акционата програма по намена 
и општини, ќе изготви Комисијата за следење спро-
ведувањето на Акционата програма за намалување 
високата смртност на доенчињата и малите деца, 
врз основа на економски и медицински критериуми 
кои таа ќе ги утврди. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-660 Претседател 
20 февруапи 1979 година на Собранието на СРМ, 

Скопје Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

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

126. 
Врз основа на член 339, став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и точка 5 
од третиот дел, поднаслов „Посебни обврски и за-
дачи за развој на дејностите од посебно значење 
за остварување на договорената политика во облас-
та на општествените дејности" од Општествениот 
план на Социјалистичка Република Македонија за 
периодот од 1976 до 1980 година („Службен весник 
на СРМ", бр. 25/76), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 20 февруари 1979 
година, и на седницата на Собранието на Репуб-
личката заедница на здравството и здравственото 
осигурување, одржана на 20 декември 1978 година, 
донесе 

АКЦИОНА ПРОГРАМА 
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПО-
ДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО -ХИГИЕНСКАТА 
И ЕПИДЕМИОЛОШКАТА СОСТОЈБА ВО СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 

ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА, ВО 1979 
ГОДИНА 

I 
Во текот на 1979 година ќе продолжи спроведу-

вањето на мерките и дејностите насочени кон ре-
шавање на нај приоритетните проблеми во подобру-
вањето на санитарно-хигиенската и епидемиолош-
ката состојба во Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Целта на Акционата програма е натамошно по-
добрување на санитарно-хигиенската и епидемио-
лошката состојба во Републиката, особено во села-
та каде што состојбата е понеповолна отколку во 
градовите, обезбедување на услови за снабдување 
со хигиенски исправна вода за пиење на населе-
нието во селата, искоренување односно намалува-
ње на одделни заразни заболувања за кои постојат 
специфични ефикасни мерки за заштита и подоб-
рување на состојбата на хигиенско-епидемиолош-
ките дејности во здравствените организации и са-
нитарно-инспекциските служби во општините. 

П 
За остварување на целите, во текот на 1979 го-

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

1. ПОДОБРУВАЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕН-
СКАТА СОСТОЈБА НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО И 

ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ И 
МАТЕРИИ ВО СЕЛАТА 

За реализација на оваа задача се предвидуваат 
санитарно-технички мерки за намалување и огра-
ничување ширењето на причинителите на акутни-
те цревни заразни заболувања и тоа: мерки за по-
добрување на водоснабдувањето и мерки за сани-
тарно отстранување на фекалните отпадни мате-
рии во селските домаќинства. 

а) Во 1979 година се предвидува да се реши во-
доснабдувањето во 100 села со 220 км. водоводни 
цевки од разни профили и соодветни материјали. 

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

— Републиката за изградба на водоснабдител-
ни објекти со водоводни цевки од извориштето до 
селото и стручна помош (преглед на водата од из-
вориштето според постојните прописи, преглед на 
проектот, преглед на извориштето и неговата око-
лина, стручен надзор во текот на градбата, преглед 
на завршениот објект); 
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— Општините со материјални средства за из-
готвување на квалитетна инвестиционо-техничка 
документација (проект), за ооезбедување на гра-
дежни материјали и за технички надзор во текот 
на градоата, како и обезоедување на услови за ре-
шавање на имотноправните односи во спорните 
случаи; 

— Месните заедници учествуваат во изградба-
та на објектите за водоснабдување. 

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

Изборот на селата ќе се врши според следните 
критериуми: 

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

— неповолна санитарно-хигиенска состојба на 
водоснабдувањето: мало количество на достапна 
вода, несигурен квалитет на водата, амортизирани 
водоснабдителни објекти; 

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

б) Како главна санитарно-техничка мерка за 
намалување и ограничување ширењето на причи-
н и т е л и ^ на акутните цревни заразни заболувања 
е изградба на хигиенски клозети и канализација во 
оние села во кои за тоа постојат услови. 

Во извршувањето на оваа мерка Републиката 
учествува со: 

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

— бесплатен преглед на проектот за изградба 
на канализација. 

2. СЛЕДЕЊЕ НА САНИТАРНО-ХИГИЕНСКАТА 
СОСТОЈБА НА СЕЛСКИТЕ ВОДОВОДИ, НА ПО-

ВРШИНСКИТЕ ВОДИ И ВОДОТЕКОВИ И НА 
АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО 

а) За следење на санитарно-хигиенската состој-
ба на селските водоводи во 1979 година ќе се презе-
ме следното: 

— санитарно-хигиенски надзор над селските во-
доводи ќе се врши најмалку еднаш годишно, а ќе 
го организираат општините преку своите органи и 
организации; 

— лабораториско испитување на хигиенската 
исправност на водата за пиење во селските водово-
ди ќе се врши најмалку еднаш месечно, а ќе го 
организираат општините заедно со организациите 
на здружениот труд кои се стручно оспособени за 
тоа; 

— доставување на извештај за наодите од са-
нитарно-хигиенскиот надзор и од лабораториски-
те испитувања до надлежните органи на општина-
та и до Републичкиот завод за здравствена зашти-
та — Скопје; 

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

б) За следење на санитарно-хигиенската сос-
тојба на површинските води и водотекови во 1979 
година ќе се преземе следното: 

Испитување на реките: Вардар со притоките, 
Струмешница, Радика и Црн Дрим и на езерата: 
Охридско, Преспанско, Дојранско, Мавровско и Де-
барско Езеро. 

Примероците на вода за лабораториско испи-
тување ќе се земаат од 52 профила подалеку од 
крајбрежниот појас на реките и езерата шест па-
ти годишно, односно секој втор месец во годината, 
а на профилите на реката Вардар низводно од 
Скопје еднаш месечно. Истовремено ќе се врши и 
мерење на протекот на речните води. 

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

Физичко-хемиското и токсиколошкото испиту-
вање ќе опфати испитување на температурата на 

водата, нејзината боја, миризба, матност, РН вред-
носта, суспендираните материи во неа, сувиот оста-
ток, нитратите, амонијакот, хлоридот, кислородот, 
потрошувачката на калиум перманганат, сатураци-
ја на ВПКВ, вкупната постојана и карбонатна 0и-
горливост, калциумот, магнезиумот, сулфатите, ж е -
лезото, оловото, хромот, цијанидите, водовод-сул-
фатот, фенолите, детергентите, органохлорните и 
органофосфорните инсектициди, цинкот, калиумот и 
живата. 

Бактериолошкото испитување ќе. го опфати: 
бројот на бактериите во 1 мл. вода на' 370С и на 
22иС, вкупниот број на бактерии во 1 мл. МИН 
идентификацијата, изолацијата на шигели, салмо-
нели и фаги во водата. 

Извршувањето на оваа задача ќе го врши Ре-
публичкиот секретаријат за здравство и социјална 
политика преку Заводот за превентивно-медицин-
ска заштита при Скопската армиска област врз ос-
нова на меѓусебен договор, а ќе биде вклучен и 
Републичкиот хидрометереолошки завод за земање 
примероци подалеку од крајбрежниот појас и исто-
времено ќе врши мерење на протекот на речните 
води. 

в) Следење на загадувањето на воздухот и од-
разот врз здравјето на населението во СР Маке-
донија: 

За подобрување на санитарно-хигиенската сос-
тојба во населените места во однос на аерозагаду-
.вањето од индустриско потекло, општините во рам-
ките на своите права и должности ќе организираат 
контрола на чистотата на воздухот на своето под-
рачје. Контролата ќе се врши според стандардните 
методи што се применуваат во нашата земја т. е. 
регистрирање на наталожениот прав со седимента-
тори, а лебдечкиот прав, чадот и сулфурдиоксидот 
со гасомери. 

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

3. ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ИСКО-
РЕНУВАЊЕ НА ДЕТСКАТА ПАРАЛИЗА, ДИФТЕ-
РИЈАТА, ТЕТАНУСОТ КАЈ НОВОРОДЕНЧИЊА-
ТА И ЗНАЧИТЕЛНО НАМАЛУВАЊЕ НА МОР-
БИДИТЕТОТ ОД ГОЛЕМА КАШЛИЦА И МАЛИ-
ТЕ СИПАНИЦИ; НАТАМОШНО НАМАЛУВАЊЕ 
НА МОРБИДИТЕТОТ ОД ДИЗЕНТЕРИЈА - ЕН-
ТЕРОКОЛИТОТ, ВИРУСНИОТ ХЕПАТИТ, ЦРЕВ-
НИОТ ТИФУС И ПАРАТИФУСИТЕ; ЕПИДЕМИО-
ЛОШКИ ИСПИТУВАЊА ЗА СОГЛЕДУВАЊЕ НА 
СОСТОЈБАТА НА ЦРЕВНИОТ ПАРАЗИТИЗАМ 
КАЈ УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

ВО ГРАДСКИТЕ И СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ 

За постигање на поставените цели и нивната 
евалуација, покрај преземањето на соодветни мер-
ки (имунизација), ќе се вршат одредени епидемио-
лошки испитувања (анкети, микробиолошки, серо-
лошки и други потребни испитувања). Со вакви 
испитувања се овозможува епидемиолошка процен-
ка на состојбата на овие заболувања во нашата 
Република. 

а) Продолжување на процесот на искоренување на 
детската парализа, дифтеријата и тетанусот ка ј 

новороденчињата 

Детска парализа 

Во текот на 1979 година ќе се продолжи со за-
должителната имунизација на сите оние што под-
лежат на неа, за што е потребно програмирањето 
и планирањето на имунизацијата да се засновува 
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врз нивна точна евиденција, како и врз пропуш-
тените неимунизирани во претходните години, а кои 
подлежат на имунизација. 

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

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

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

— задолжителна вирусолошка и серолошка ди-
јагностика; 

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

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

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

дијагноза (изолација на вируси на полно, ЕСНО и 
коксеки) во 1979 година, од околу 40—50 болни и 
сомнително болни од детска парализа и парни се-
руми од нив за серолошка дијагноза. Заради испи-
тување на антителата ка ј вакцинираните, ќе бидат 
опфатени околу 200 лица во населбите во кои ова 
заболување ќе се регистрира. Исто така ќе се зе-
ме материјал за изолација на вирусот на детската 
парализа ка ј здравите деца во општините во кои 
ќе се регистрираат заболувањата, при што ќе би-
дат прегледани околу 60 материјали; 

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

Дифтерија 

Во текот на 1979 година ќе се продолжи со за-
должителната имунизација на сите што подлежат 
на неа, за што е потребен нивен целосен опфат, а 
тоа би се обезбедило преку програмирање и пла-
нирање на иму низ аци јата, засновано врз точна еви-
денција на децата кои стасуваат според Календа-
рот за имунизација, како и на пропуштените не-
имунизирани деца во претходните години. 

При појава или сомневање на заболувања од 
дифтерија ќе се преземаат следните мерки: 

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

— хоспитализација во одделенијата за заразни 
болести; 

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

вите во кои се појавило заболувањето, односно на 
контактите. 

Епидемиолошките испитувања ќе опфатат: 
— бактериолошки преглед на материјали (брис 

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

— епидемиолошка анкета на сите болни или 
сомнителни, која ќе биде извршена од лекар специ-
јалист — епидемиолог. 

Тетанус кај новороденчињата 

При појава на заболување од тетанус ка ј ново-
родено дете, ќе се врши следново: 

— пријавување до Републичкиот завод за 
здравствена заштита; 

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

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

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

Голема кашлица 
Во текот на 1979 година ќе се продолжи со 

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

При појава на заболување задолжително се вр-
ши следново: 

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

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

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

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

Мали сипаници 
За спречување на појавата на малите сипаници 

во епидемична форма ќе се преземаат следниве 
мерки: 

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

При појава на заболување од мали сипаници 
задолжително ќе се врши следново: 

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

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

ја врши лекар; 
— ќе се испитува серолошки вакциналниот ста-

тус ка ј 200 здрави деца во населбите во кои има 
заболени, а биле вакцинирани. 

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

— Републичкиот секретаријат за здравство и 
социјална политика ќе донесе Програма за задол-
жителна имунизација во 1979 година; 

— Републичкиот завод за здравствена заштита 
ќе укажува стручна помош при изготвувањето на 
општинските програми и ќе го следи, контролира и 
евалуира нивното извршување. Ќе укажува струч-
на помош при изготвувањето на плановите за иму-
низациј а; 

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

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

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

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

в) Натамошно намалување на морбидитетот од 
дизентерија — ентероколитис, вирусен хе-
патит, цревен тифус и паратифус 

Здравствените организации, со ригорозно спро-
ведување на хигиенско-профилактички и против-
епидемиски мерки, ќе влијаат врз намалувањето на 
морбидитетот од цревните заразни заболувања. Ра-
ното препознавање на заболувањето ќе придонесе 
навреме да се преземаат соодветни противепиде-
миски мерки за спречување и сузбивање на епиде-
миското ширење на болестите. 

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

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

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

шат пошироки епидемиолошки испитувања. 

г) Епидемиолошки испитувања за согледување 
на состојбата на цревниот паразитизам ка ј 
ученици на основните училишта во градски-
те и селските населби 

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

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

Со тоа ќе се добијат податоци за паразитоно-
сителството на почестите цревни паразити ка ј уче-
ниците од основните осумгодишни училишта и ќе 
се преземе соодветно лекување. 

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

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

ЦИСКИТЕ СЛУЖБИ 

Во 1979 година ќе се продолжи со специјали-
зирањето на лекари по епидемиологија, хигиена, 
микробиологија и други специјалисти по превен-
тивна медицина. 

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

Републичкиот завод за здравствена заштита ќе 
укажува стручно-методолошка помош и контрола' 
на терен, ќе учествува во спроведувањето на Акци-
оната програма, ќе врши евалуација на спроведу-
вањето на Програмата и ќе ги изготвува стручните 
материјали потребни за Комисијата. 

IV 
КОМИСИЈА ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА И ХИГИЕНА 

Комисијата за епидемиологија и хигиена ќе 
укажува стручна помош во извршувањето на оп-
штинските програми, ќе врши контрола во спрове-
дувањето на дејностите и мерките предвидени со 
Програмата. За состојбата во реализација на Про-
грамата ќе дава оценка и известување до Репуб-
личкиот секретаријат за здравство и социјална по-
литика со предлог мерки за поуспешна реализа-
ција. 

V 
ФИНАНСИРАЊЕ НА АКЦИОНАТА ПРОГРАМА 
I 

Во реализација на Акционата програма, според 
преземените обврски со Договорот за основите на 
Општествениот план за општествено-економскиот 
развој на СР Македонија за периодот 1976—1980 
година за подобрување на санитарно-хигиенската и 
епидемиолошката состојба, ќе учествуваат: населе-
нието, општините, Републиката и Републичката за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање. 

За реализација на Програмата Републиката ќе 
учествува со средства во висина од 7.600.000,00 ди-
нари. 

Републичката заедница на здравств,ото и здрав-
ственото осигурување ќе учествува со средства во 
висина од 2.700.000,00 динари. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-661 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

127. 
Врз основа на член 31 од Законот за здравстве-

ното осигурување и задолжителните ' видови на 
здравствена заштита на населението („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 21/71 и 24/73), Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 
февруари 1979 год., и на седницата на Собранието 
на Републичката заедница на здравството и здрав-
ственото осигурување, одржана на ги декември 
1978 година, донесе 

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

КА МАКЕДОНИЈА ВО 1979 ГОДИНА 

I 
Со оваа Програма се утврдуваат обемот на пра-

вата и поблиските критериуми за спроведување на 
задолжителните видови на здравствена заштита. 
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П 
ОТКРИВАЊЕ, СПРЕЧУВАЊЕ, СУЗБИВАЊЕ И 
ЛЕКУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА, ВЕНЕРИЧНИ-
ТЕ И ДРУГИТЕ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ШТО ПОД-
ЛЕЖАТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУВАЊЕ 

Мерките против туберкулозата ги опфаќаат 
сите форми на белодробната и вонбелодробната ту-
беркулоза, означени во Меѓународната класифика-
ција на болестите, повредите и причините за смрт 
на 1Х-та ревизија на категориите од 010 до 018. 

Масовни радиографски снимања на население-
то, систематските прегледи на определени групи на-
селение, како и масовните тестирања со туберку-
лин се вршат врз основа на програмите на опште-
ствено-политичките заедници и самоуправните ин-
тересни заедници на здравството и здравственото 
осигурување, според епидемиолошките индикации. 

Систематски прегледи за рано откривање на ту-
беркулозата во 1979 година ќе се вршат по пат на 
радиографија на населението над 14 годишна воз-
раст во општините: Гостивар, Дебар, Струга, Охрид, 
Ресен, Кичево, Мак. Брод, Крушево, Битола, При-
леп, Д. Хисар, а во Скопје само 1/4 од населението. 

Горните прегледи ќе ги вршат Институтот за 
туберкулоза на СРМ, антитуберкулозните диспанзе-
ри при медицинските центри и здравствените до-
мови. \ 1 

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

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

Епидемиолошкиот надзор ќе се врши на лицата 
со неактивна туберкулоза со клинички, рендгенски 
и бактериолошки прегледи најмалку еднаш во го-
дината, односно на лицата што се во контакт со 
заболени, а постои сомневање за заболување (спо-
ред медицинските индикации) — најмалку двапати 
во годината. 

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

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

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

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

Посебните мерки ги преземаат здравствените 
станици, здравствените домови, медицинските цен-
три, заводите за здравствена заштита, институтите 
и клиниките на Универзитетскиот центар за меди-
цински науки, специјалните општи болници во рам-
ките на својот делокруг на работа. 

Покрај мерките за откривање, спречување, суз-
бивање и лекување на туберкулозата, венеричните 
и другите заразни болести, во 1979 година ќе се 
спроведуваат и други мерки и активности предви-
дени со Акционата програма за подобрување на са-
нитапно-хигиенската и епидемиолошката состојба 
во СР Македонија за периодот од 1070 до 1980 год. 

во 1979 година, а за откривање на маларијата ќе се 
врши пасивен надзор според епидемиолошките ин-
дикации. 

Задолжителна имунизација против заразните 
болести ќе се врши и според Програмата за спро-
ведување на задолжителна имунизација на населе-
нието против заразни болести во 1979 год. што ја 
донесува Републичкиот секретаријат за здравство 
и социјална политика. 

Погоре наведените мерки ги преземаат здрав-
ствените станици, здравствените домови, медицин-
ските центри, заводите за здравствена заштита, 
клиниките и општите болници. 

Ш 
НЕГА, ЛЕКУВАЊЕ И ПРЕВОЗ НА БОЛНИ ОД 
ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ КОИ ПОРАДИ ПРИРОДАТА 
И СОСТОЈБАТА НА БОЛЕСТА МОЖАТ ДА ГО 
ЗАГРОЗАТ СВОЈОТ ЖИВОТ И ЖИВОТИТЕ НА 
ДРУГИ ЛИЦА ИЛИ ДА ГИ ОШТЕТАТ МАТЕРИ-

ЈАЛНИТЕ ДОБРА НА ОКОЛИНАТА 

Дијагноза на душевни заболувања или состој-
би може да постави лекар, а потребата од лекување 
и изолација може да ја утврди само лекар — неу-
ропсихијатар. 

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

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

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

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

IV 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖЕНАТА ВО ВР-
СКА СО БРЕМЕНОСТА, ПОРОДУВАЊЕТО, МАЈ-

ЧИНСТВОТО И КОНТРАЦЕПЦИЈАТА 

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

1. Во текот на бременоста: 
— 2,8 посети по бремена или вкупно околу 

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

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

РХ фактор и Васерман еднаш на сите прворотки 
или вкупно околу 14.400, на урината два пати или 
вкупно 77.000, а на хемоглобин и еритроцити на ј -
малку еднаш ка ј околу 39.000 бремени жени. 

2. Стручна помош при раѓањето во здравствена 
установа или домот на родилката ќе се обезбеди 
за околу 78% односно 30.360 родилки. 

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

39.000 посети во советувалиште во првите шест не-
дели по раѓањето. 
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4. Следење, посебен надзор и контрола на ж е -
ните по првото прекинување на бременоста, а ж е -
ните со РХ негативен фактор по првото прекину-
вање на бременоста да добиваат анти Д гама глобу-
лин. 

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

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

7. Забоздравствена заштита на жената во текот 
на бременоста и 6 месеци по породувањето без про-
тетика. 

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

Задачите и мерките во наведениот обем ги вр-
шат соодветните единици на здравствените стани-
ци, здравствените домови, медицинските центри, 
клиниките и Градската општа болница — Скопје. 

V 
ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦА-

ТА И МЛАДИНАТА ДО ДВАЕСЕТГОДИШНА 
ВОЗРАСТ 

Целосната здравствена заштита на децата и 
младината до 20 години возраст опфаќа: 

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

а) Новородено 
— просечно по една посета во советувалиште 

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

вкупно 39.000 посети. 
б) Доенче 
— просечно по две посети во советувалиште 

или вкупно 78.000 посети; 
— просечно по една патронажна посета или 

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

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

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

г) Училишни деца и младина до 20 годишна 
возраст 

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

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

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

Вкупно систематски прегледи од буквата г) око-
лу 150.000. 

2. Заштита и лекување на заби: 
Систематски прегледи на забите, просечно ед-

наш во три години, откривање и санирање на ано-
малиите на забите, почнувајќи од третата година 
на животот со задолжителна санација. 

Лекување на забите со примена на ортопедски 
мерки и давање на протетички помагала, вклучу-
вајќи ги и лековите. 

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

и сите видови ортопедски помагала. 

4. Сместување и згрижување на мајката-родил-
ка на болно дете во една година од животот за 
време на лекувањето на детето во стационарна 
здравствена организација. 

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

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

ВОЗРАСТ 

Здравствената заштита на училишната младина 
и студентите на вишите и високите школи, факул-
тетите, уметничките академии до крајот на пропи-
шаното редовно школување, но најдоцна до навр-
шената 26 година од животот, опфаќа: 

1. Еден систематски преглед на студентите од 
вишите школи во I година на студиите, а за сту-
дентите на факултетите и високите школи во I и 
П година на студиите во 1979 година. 

2. Заштита и лекување на заби — преглед и 
лекување на заби. 

3. Протетички и рехабилитациони мерки ка ј 
оштетувањето, аномалиите на видот и слухот, ка ј 
ортопедските аномалии и деформитети, што ги вр-
шат здравствените станици, здравствените домови, 
медицинските центри, клиниките, специјалните бол-
ници и Заводот за медицинска рехабилитација на 
СРМ - Скопје. 

Систематските прегледи се вршат според по-
себна програма изготвена од општествено-политич-
ките заедници и самоуправните интересни заедни-
ци на здравството и здравственото осигурување. 

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

СУЗБИВАЊЕТО НА РЕУМАТСКАТА ТРЕСКА 

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

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

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

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

VIII 
РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА МАЛИГ-

НИТЕ НЕОПЛАЗМИ 

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

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

кривање на малигните неоплазми (според програм 
мите на самоуправните интересни заедници на 
здравството и здравственото осигурување). 

3. Преглед и лекување на соодветни клинички и 
лабораториски верифицирани случаи во соодветни 
здравствени организации или во станот според ме-
дицинските индикации, опфаќајќи ги и лековите. 

4. Патронажна посета на болните што се наоѓаат 
на домашно лекување, според медицинските инди-
кации, најмалку еднаш во годината. 
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IX 
РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА ШЕЌЕР-

НАТА БОЛЕСТ 

Мерките за превенција, рано откривање и леку-
вање на шеќерната болест опфаќаат: 

1. Пријавување на шеќерната болест. 
2. Преглед и лекување на болниот од шеќерна 

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

Наведените мерки ги преземаат здравствените 
станици, здравствените домови, медицинските цен-
три, а лекувањето стационарните здравствени ор-
ганизации (медицински центри и клиники). 

X 
РАНО ОТКРИВАЊЕ И ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛНИТЕ 
ОД ПРОГРЕСИВНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЈА 

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

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

2. Преглед и лекување во определени здрав-
ствени организации или во станот на болниот, вклу-
чувајќи ги и специфичните лекарства. 

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

Наведените мерки ги преземаат здравствените 
станици, здравствените домови, -медицинските цен-
три, а лекувањето специјалните здравствени орга-
низации. 

XI 
ЦЕЛОСНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА-

ТА НАД 65 ГОДИШНА ВОЗРАСТ 

Целосната здравствена заштита на лицата над 
65 годишна возраст опфаќа: 

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

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

Прегледот и лекувањето се врши во здравстве-
ните станици, здравствените домови, медицинските 
центри, клиниките, општите и специјалните болни-
ци, Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ 
и Институтот за туберкулоза на СРМ. 

XII 
ЗДРАВСТВЕНО ВОСПИТУВАЊЕ 

Здравственото воспитување опфаќа: 
Подигање на здравствената култура на населе-

нието по пат на организирање на програмска здрав-
ствено-воспитна работа со здраво и заболено насе-
ление, во секојдневната работа во советува л иштето, 
при патронажната посета и преку други форми. 

При спроведувањето на програмската здрав-
ствено-воспитна работа во здравствените и другите 
организации се користат методи на здравствено-
воспитна работа со примена на нагледни здрав-
ствено-воспитни средства и уредување на средината 
и амбиентот. 

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

Во спроведувањето на здравственото воспитува-
ње здравствените организации и организациите на 
Црвениот крст соработуваат со месните заедници, 
организациите на Социјалистичкиот сојуз на ра-
ботниот народ, организациите на Сојузот на Соци-

јалистичката младина, организациите на здруже-
ниот труд од областа на науката, образованието и 
воспитувањето, како и со други самоуправни орга-
низации и заедници. 

XIII 
ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА 

Финансирање на програмата за 1979 година ќе 
се врши според Законот за здравственото осигуру-
вање и Законот за задолжителните видови на 
здравствена заштита на населението на СР Маке-
донија и Договорот за основите на Општествениот 
план за општествено економскиот развој на СР Ма-
кедонија за периодот од 1976 до 1980 година, и тоа: 

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

— за осигурениците — земјоделци и нивните 
членови на семејството — преку заедниците на 
здравството и здравственото осигурување на земјо-
делците и партиципација на Републиката од Ре-
публичкиот буџет во висина од 37.700.000 динари; 

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

— за неосигурените лица со непознато живеа-
лиште од буџетот на Републиката. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 08-659 
20 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 
Претседател 

на Соборот на здружениот 
труд, 

инж. Слободан Арнаудов, с. р. 

128. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членовите 39 и 41 
од Правилникот за распоредување на чистиот до-
ход и за распределба на средствата за лични дохо-
ди и заедничка потрошувачка, донесен од работни-
ците во Основното училиште „Лирија" во Скопје, 
со референдум на 29 декември 1977 година, согласно 
членот 433 од Уставот на СР Македонија, алинеја-
та 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите 
на постапката пред Уставниот суд на Македонија 
и за правното дејство на неговите одлуки, на седни-
цата одржана на 14 декември 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВААТ членовите 39 и 41 од Пра-

вилникот за распоредување на чистиот доход и за 
распределба на средствата за лични доходи и заед-
ничка потрошувачка, донесен од работниците во 
Основното училиште „Лирија" во Скопје со рефе-
рендум на 29 декември 1977 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Основното училиште „Лирија" во 
Скопје на начинот определен за објавување на оп-
штите акти. 

3. Уставниот суд на Македонија со решението 
У. бр. 21/78 од 20 септември 1978 година, по повод 
поднесена претставка, поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на одредбите од актот 
означен во точката 1 на оваа одлука затоа што ос-
новано се постави прашањето за нивната соглас-
ност со начелото за наградување според трудот и 
на членот 41 од правилникот посебно со начелото 
на еднаквоста на работните луѓе и граѓаните. 
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4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во 
текот на постапката и на седницата Судов утврди 
дека во членот 39 е определено за извршување на 
работите и работните задачи за одделенска и пред-
метна настава е потребна минимум средна стручна 
подготовка, а за извршителите со виша стручна 
подготовка аконтацијата на личниот доход, утврде-
на по сите основи, се зголемува за 46 бода, односно 
за 60 бода за работниците со висока стручна под-
готовка. 

5. Според членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија на секој работник со порастот на продуктив-
носта на неговиот и вкупниот општествен труд и со 
начелото на солидарноста на работниците во здру-
жениот труд му припаѓа од доходот на основната 
организација на здружениот труд личен доход за 
задоволување на неговите лични, заеднички и оп-
шти општествени потреби, според резултатите од 
неговиот труд и неговиот личен придонес што со 
својот тековен и минат труд го дал во зголемува-
њето на доходот на основната организација. Исто 
така и според ставот 1 на член 126 од Законот за 
здружениот труд личниот доход на работникот се 
утврдува според резултатите од неговиот труд и 
според неговиот личен придонес што со својот теко-
вен и минат труд и со управувањето и стопанисува-
њето со општествените средства, како и со свој и 
општествен минат труд, го дал за зголемувањето на 
доходот на основната организација, во согласност со 
начелото на распределбата според трудот и сраз-
мерно со порастот на производноста на својот труд 
и на трудот на работниците во другите основни ор-
ганизации со кои ги здружил трудот и средствата 
и на вкупниот општествен труд. 

Од друга страна според ставот 1 на член 79 од 
Законот за основното воспитание и образование 
(„Службен весник на СРМ" бр. 11/76) наставници за 
одделенска настава во основното училиште можат 
да бидат лица што завршиле филозофски факултет 
— педагошка група и педагошка академија — от-
сек за одделенска настава и лица што завршиле 
учителска школа. Наставници по предметна наста-
ва во основното училиште, според ставот 2 од ис-
тиот член од означениот закон, можат да бидат 
лица што завршиле еднопредметна или двопредмет-
на соодветна група за образование на наставници 
на: факултет, висока школа, ликовна академија, 
музичка академија, педагошка академија или виша 
школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка има значење во системот на распределбата 
на средствата за личните доходи, така што за ра-
ботите и работните задачи за кои е предвиден по-
висок степен на стручна подготовка оправдано е 
од гледиштето на начелото за наградување според 
трудот да се предвидува повисоко мерило по тој 
основ во однос на работите и работните задачи за 
кои е предвиден понизок степен на стручна подго-
товка. Меѓутоа, во случај кога за вршење на одре-
дени работи и работни задачи се предвидени по-
веќе степени на стручна подготовка вреднувањето 
на стручната подготовка може да се врши не спо-
ред подготовката што ја има конкретниот работник, 
туку според сложеноста на работите и работните 
задачи кои се вршат. Имено, ако за вршењето на 
одредени работи и работни задачи алтернативно се 
утврдени повеќе степени на стручна подготовка ка-
ко што е тоа предвидено со членот 79 од Законот, 
тоа според мислењето на Судов и според законот 
значи дека сложеноста на тие работи и работни за-
дачи е таква да може да ги врши со успех секој 
од работниците што има еден од утврдените степе-
ни на стручна подготовка. Поради тоа при вредну-
вањето на работите и работните задачи на настав-
ниците со оглед на еднаквата сложеност мора да се 
поаѓа од единствени мерила за овој основ односно 
по основот стручна подготовка, бидејќи стручната 
подготовка е основен елемент за одредување сте-
с н и т е на сложеност на работите. На овој начин 

според мислењето на Судов не се обезвреднува зна-
чењето и влијанието на стручната подготовка во 
системот на основите и мерилата за распределба на 
личните доходи според вложениот труд затоа што 
доколку работникот со повисок степен на стручна 
подготовка, при утврдувањето на конкретните ре-
зултати постигнати во работата покаже дека рабо-
тите и работните задачи ги извршил со поголем ус-
пех по квалитет и квантитет тогаш тоа треба да се 
одрази на неговиот дефинитивен личен доход. 

Со оглед на тоа што со членот 39 од оспорениот 
правилник на училиштето на наставниците кои из-
ведуваат одделенска и предметна настава, по осно-
вот стручна подготовка е утврден различен износ на 
бодови односно за вршење на исти работи и ра-
ботни задачи кои го сочинуваат изведувањето на 
одделенската или предметната настава се утврде-
ни различни мерила и тоа во зависност од степе-
нот на стручната подготовка што ја поседува лице-
то кое изведува воспитно-образовна дејност, Судов 
утврди дека оспорената одредба од правилникот не 
е во согласност со начелото за наградување спо-
ред трудот утврдено во членот 22 од Уставот на 
СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 
126 од Законот за здружениот труд. 

6. Разгледувајќи го понатаму оспорениот пра-
вилник Судов утврди дека според неговиот член 
41 зголемувањето на месечната аконтација на лич-
ниот доход по основот минат труд е изразено во 
проценти, при што како основен критериум е земен 
работниот стаж и за работниот стаж над 35 години 
е утврден процент од 1510/о и за мажи и за жени. 

Според ставот 2 на член 98 од Законот за ра-
ботните односи („Службен весник на СРМ" бр. 45/77) 
се смета дека работникот ги исполнил условите за 
лична пензија ако наполнил 40 години стаж на оси-
гурување (мажи) односно 35 години стаж на оси-
гурување (жени). 

Со оглед, на тоа што со наполнувањето на 35 
години работен стаж вработените мажи го испол-
нуваат условот за користење на надоместок од 150/'о 
од аконтацијата на личниот доход по основот ми-
нат труд, вработените жени го исполнуваат усло-
вот за лична пензија и не се во можност да го ко-
ристат надоместокот од 15%, Судов утврди дека на 
овој начин не се обезбедува сразмерно учество на 
жените вработени со нивниот работен стаж во сред-
ствата за распределба на личните доходи и дека 
овој член не е во согласност со начелото за награ-
дување според трудот утврдено во членот 22 од Ус-
тавот на СР Македонија и ставот 1 на член 126 од 
Законот за здружениот труд, како и со начелото 
на еднаквост на работните луѓе и граѓаните утвр-
дено во алинејата 9 на став 3 во делот П од Основ-
ните начела на Уставот на СР Македонија. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 21/78 
14 декември 1978 година 

Скопје 

Претседател 
на Уставниот суд на Македонија, 

д-р Асен Групче, с. р. 

129. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на членот 26 од Правил-
никот за распределба на средствата за лични дохо-
ди и заедничка потрошувачка усвоен со референ-
дум на б јануари 1978 година од работниците во 
Установата за дневен престој на деца „Јасна Рис-
тевска" во Охрид, согласно членот 433 од Уставот 
на СР Македонија и алинејата 2 на член 15^1 чле-
нот 20 од Законот за основите на постапката преЈ 



Стр. 234 - Бр. 9 23 март 1979 

Уставниот суд на Македонија и за правното деј-
ство на неговите одлуки, на седницата од 14 декем-
ври 1978 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА членот 26 од Правилникот за 

распределба на средствата за лични доходи и за-
едничка потрошувачка усвоен со референдум на 6 
јануари 1978 година од работниците во Установата за 
дневен престој на деца „Јасна Ристевска" во Охрид. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во Установата за дневен престој на 
деца „Јасна Ристевска" ве Охрид на начинот опре-
делен за објавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија по повод под-
несена претставка со решението У. бр. 31/78 од 26 
октомври 1978 година поведе постапка за оцену-
вање уставноста и законитоста на оспорената од-
редба од актот означен во точката 1 на оваа одлука 
затоа што основано се постави прашањето за неј-
зината согласност со начелото за наградување спо-
ред трудот. 

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, во 
текот на постапката и на седницата, Судов утврди 
дека според неговиот член 26 за сложеноста и вло-
жениот труд во остручнувањето за изведување на 
работите и работните задачи се пресметуваат бодо-
ви за сите вработени и тоа: неквалификуван 0,5 бо-
да, квалификуван 1 бод, нижа стручна подготовка 
1 бод, висококвалификуван 2 бода, средна стручна 
подготовка 2 бода, виша стручна подготовка 4 бода 
и висока стручна подготовка 6 бода. 

Според пописот на работите и работните задачи 
на вработените во установата, кој е составен дел на 
Правилникот за систематизација на работите и ра-
ботните места во Установата за дневен престој на 
деца „Јасна Ристевска" во Охрид, донесен со рефе-
рендум на 27 декември 1977 година, за извршување 
на работите и работните задачи на воспитувач како 
услов е предвидено лицето да има оформено: фи-
лозофски факултет —- педагошка група со едного-
дишно работно искуство во предучилишни устано-
ви; педагошка академија — воспитачки смер со ед 
ногодишно работно искуство во предучилишни ус-
танови; учителска школа со над 15 години работно 
искуство во просветна струка; учителска школа — 
воспитачки смер и педагошка академија — одделен-
ска настава. Третиот, четвртиот и петтиот услов се 
однесува само за затечениот персонал во детската 
установа. 

5. Во членот 12 од Законот за воспитување и 
образование на децата од предучилишна возраст 
(„Службен весник на СРМ" бр. 45/75) е определе-
но дека воспитувачи во предучилишна установа 
можат да бидат лица кои завршиле: филозофски 
факултет — педагошка еднопредметна група, педа-
гошка академија — група за воспитувачи или учи-
лиште за воспитувачи. Здравствени работници во 
предучилишна установа можат да бидат лица кои 
завршиле медицински факултет, виша медицинска 
школа за медицински сестри или училиште за ме-
дицински сестри. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка има значење во системот на распределбата на 
средствата за личните доходи, така што за рабо-
тите и работните задачи за кои е предвиден повисок 
степен на стручна подготовка оправдано е од гле-
диштето на начелото за наградување според трудот 
да се предвидува повисоко мерило по тој основ во 
однос на работите и работните задачи за кои е 
предвиден понизок степен на стручна подготовка. 
Меѓутоа, во случај кога за вршење на одредени 
работи и работни задачи се предвидени повеќе сте-
пени на стручна подготовка вреднувањето на струч-
ната подготовка може да се врши не според подго-
товката што ја има конкретниот работник, туку 
според сложеноста на работите и работните задачи 
кои се вршат. Имено, ако за вршењето на одредени 
работи и работни задачи алтернативно се утврдени 
повеќе степени на стручна подготовка како што е 

тоа предвидено со членот 12 од законот, тоа спо-
ред мислењето на Судов и според законот, значи 
дека сложеноста на тие работи и работни задачи 
е таква да може да ги врши со успех секој од ра-
ботниците што има еден од утврдените степени на 
стручна подготовка. Поради тоа при вреднувањето 
на работите и работните задачи на наставниците со 
оглед на еднаквата сложеност мора да се поаѓа од 
единствени мерила за овој основ односно по основот 
стручна подготовка, бидејќи стручната подготовка 
е основен елемент за одредување степените на сло-
женост на работите. На овој начин, според мисле-
њето на Судов, не се обезвреднува значењето и 
влијанието на стручната подготовка во систе-
мот на основите и мерилата за распределба на 
личните доходи според вложениот труд затоа 
што, доколку работникот со повисок степен на 
стручна подготовка, при утврдувањето на' конкрет-
ните резултати постигнати во работата покаже де-
ка работите и работните задачи ги извршил со по-
голем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа 
треба да се одрази на неговиот дефинитивен личен 
доход. 

Со оглед на тоа што со членот 26 од правилни-
кот означен во точката 1 на оваа одлука на воспи-
тувачите по основот стручна подготовка е утврден 
различен износ на бодови, односно за вршење на 
исти работи и работни задачи кои го сочинуваат 
изведувањето на Воспитно-образовната дејност се 
утврдени различни мерила и тоа во зависност од 
степенот на стручната подготовка што ја поседува 
лицето кое ја изведува оваа дејност, Судов утврди 
дека оспорената одредба не е во согласност со на-
челото за наградување според трудот утврдено во 
членот 22 од Уставот на СР Македонија и разра-
ботено во ставот 2 на членот 126 од Законот за 
здружениот труд, како и со членот 12 од Законот 
за воспитување и образование на деца од предучи-
лишна возраст. 

На основа изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 31/78 
14 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Асен Групче, с. р. 

130. 
Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја 

уставноста и законитоста на ставот 2 на точката 
1 на член 18 од Правилникот за распоредување на 
чистиот доход и распределба на средствата за лич-
ни доходи и заедничка потрошувачка на работни-
ците во Централното основно училиште „Даме Гру-
ев" во Битола, донесен со референдум на 22 декем-
ври 1977 година, согласно членот 433 од Уставот на 
СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и чле-
нот 20 од Законот за основите на постапката пред 
Уставниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, на седницата одржана на 18 
јануари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
1. СЕ УКИНУВА ставот 2 од точката 1 на член 

18 од Правилникот за распоредување на чистиот 
доход и за распределба на средствата за лични до-
ходи и заедничка потрошувачка на работниците во 
Централното основно училиште „Даме Груев" во 
Битола, донесен со референдум на 22 декември 1977 
година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во Централното основно училиште „Да-
ме Груев" во Битола на начинот определен за об-
јавување на самоуправните општи акти. 

3. Уставниот суд на Македонија, по повод под-
несена претставка, со решение У. бр. 60/78 од 19 
октомври 1978 година поведе постапка за оценува-
ње уставноста и законитоста на одредбите од актот 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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означен во точката 1 на оваа одлука затоа што 
основано се постави прашањето за нејзината со-
гласност со начелото за наградување според трудот 
утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македо-
нија и разработено во ставот 1 на член 126 од За -
конот за здружениот труд. 

4. Во претходната постапка и на седницата Су-
дов утврди дека во неговиот член 18 за изведува-
ње настава во паралелки од одделенска настава, 
редовна и дополнителна настава во паралелките од 
предметна настава, како и за воспитно-образовна 
работа во забавиштето и продолжениот престој се 
пресметува по 1 бод седмично или 97 бода месечно, 
Во ставот 2 на точка 1 од истиот член е опреде-
лено дека, по исклучок од претходниот став за-
ради поголем придонес во доходот на училиштето 
преку повисока стручна оспособеност за вршење на 
работите, вредноста на одржаните часови од оваа 
точка се зголемува: ка ј работниците со средна 
стручна подготовка за 0,20 бода, со виша стручна 
подготовка 0,43 бода, со висока стручна подготовка 
0,66 бода. На работниците со средна стручна под-
готовка кои изведуваат предметна настава, а зако-
нот ги толерира да останат" на тие места затоа што 
се здобиле со знаења и способности за вршење на 
таа работа, часовите се вреднуваат уште за 0,32 
бода. 

Според ставот 1 на член 79 од Законот за ос-
новното воспитание и образование („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 11/76) наставници за одделенска 
настава во основно училиште можат да бидат лица 
што завршиле филозофски факултет — педагошка 
група и педагошка академија — отсек за одделен-
ска настава и лица што завршиле учителска шко-
ла. Наставници по предметна настава во основно 
училиште, според ставот 2 од истиот член од озна-
чениот закон, можат да бидат лица што завршиле 
еднопредметна или двопредметна соодветна група 
за образование на Наставници на факултет, висока 
школа, ликовна академија, музичка академија, пе-
дагошка академија или виша школа. 

Според мислењето на Судов стручната подго-
товка има значење во системот на распределбата 
на средствата за личните доходи, така што за ра-
ботите и работните задачи за кои е предвиден по-
висок степен на стручна подготовка оправдано е од 
гледиштето на начелото за наградување според 
трудот да се предвидува повисоко мерило по тој 
основ во однос на работите и работните задачи за 
кои е предвиден понизок степен на стручна подго-
товка. Меѓутоа, во случај кога за вршење на одре-
дени работи и работни задачи се предвидени пове-
ќе степени на стручна подготовка вреднувањето на 
стручната подготовка може да се врши не според 
подготовката што ја има конкретниот работник, ту-
ку според сложеноста на работите и работните за-
дачи кои се вршат. Имено, ако за вршењето на од-
редени работи и работни задачи алтернативно се 

утврдени повеќе степени на стручна подготовка ка-
ко што е тоа предвидено во членот 79 од законот, 
тоа по мислењето на Судов и според овој закон, 
значи дека сложеноста на тие работи и работни за-
дачи е таква да може да ги врши со успех секој од 
работниците што има еден од предвидените степе-
ни на стручна подготовка. Поради тоа при вредну-
вањето на работите и работните задачи на настав-
ниците со оглед на еднаквата сложеност мора да 
се поаѓа од единствени мерила за овој основ однос-
но по основот стручна подготовка, бидејќи струч-
ната подготовка е основен елемент за одредување 
степените на сложеноста на работите. На овој на-
чин, според мислењето на Судов, не се обезвредну-
ва значењето и влијанието на стручната подготовка 
во системот на основите и мерилата за распредел-
ба на средствата за лични доходи според вложе-
ниот труд затоа што доколку работникот со пови-
сок степен на стручна подоготвка, при утврдување-
то на конкретните резултати постигнати во рабо-
тата, покаже дека работите и работните задачи ги 
извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, 
тогаш тоа треба да се одрази на неговиот конечен 
личен доход. 

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од 
правилникот на наставниците кои изведуваат одде-
ленска или предметна настава по основот стручна 
подготовка е утврден различен износ на бодови, од-
носно предвидени се различни мерила во завис-
ност од тоа каква стручна подготовка имаат на-
ставниците, Судов утврди дека ставот 2 на точката 
1 на член 18 од оценуваниот правилник не е во 
согласност со начелото за наградување според тру-
дот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Ма-
кедонија и разработено во ставот 1 на член 126 од 
Законот за здружениот труд, како и со ставовите 
1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспита-
ние и образование. Ова од причина што за вршење 
на исти работи и работни задачи кои го сочинуваат 
изведувањето на одделенската односно предметната 
настава се утврдени различни мерила и тоа во за-
висност на степенот на стручната подготока на ли-
цето кое ја изведува оваа дејност иако според За-
конот за основното воспитание и образование сло-
женоста на овие работи и работни задачи, што ги 
вршат наставници со еден од алтернативно предви-
дените степени на стручна подготовка, е еднаква. 

На основа изнесеното Судов одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука. 

У. бр. 60/78 
18 јануари 1979 година 

Скопје 
Го заменува претседателот на 
Уставниот суд на Македонија, 

Судија, 
Димитар Стојчев, с. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И 
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

140. 
Врз основа на член 13 став 1 алинеја 3 од 

Самоуправната спогодба за здружување на оп-
штинските заедници на здравството и здравстве-
ното осигурување во Републичка заедница на 
здравството и здравственото осигурување, Собрани-
ето на Републичката самоуправна интересна заед-
ница на здравството и здравственото осигурување, 
Скопје, на заедничка седница на сите собори на де-
легатите, одржана на 27 октомври 1979 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ 
ШТО МОЖАТ ДА СЕ ИЗДАВААТ НА РЕЦЕПТ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА НА ТОВАР ПА СРЕДСТВА-
ТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВОТО И 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Во Одлуката за утврдување на Листата на го-
товите лекови што можат да се издаваат на рецепт 
на осиг.урените лица на товар на средствата на за-
едниците на здравството и здравственото осигуру-
вање С,.Службен весник на СРМ" број 22/77, 46/7^ 
и 26/78), Листата на лековите се дополнува со след-
ниве лекови: 
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НАЗИВ НА ЛЕКОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ ФОРМА НА ЛЕКОТ 

0 1 2 3 

1. Aknoten Krka zele, krema 
2. Antidrasi Srbolek tableti 
3. Beloderm Belupo-Podravka krema, mast 
4. Cefalexin Belupo-Podravka kapsuli, sirup 
5. Ceporex Pliva kapki 
6. Cordarone Krka tableti 
7. Cyclo-Progynova Alkaloid drazei 
8. Dalnate Zorka krema, rastvor 
9. Difetoin Pliva tableti 

10. Digicor Lek tableti, rastvor 
11. Enbecin Galenika prasak za rastv. 
12. Endometril Zorka tableti 
13. Erigalin Galenika tableti, granuli za suspenzija 
14. Fluimukan Lek granuli 
15. Gentamicin Krka mast 
16. Gestormone Zorka tableti 
17. Glafezon Alkaloid tableti 
18. Hepalpan Galenika mast 
19. Hiconcil Krka suspenzija 
20. Hipurik Krka tableti 
21. Homatropin Pliva kapki od 2% 
22. Ileton Pliva tableti 
23. Ketonal Lek kapsuli, supozitorii 
24. Knavon Belupo-Podrav. kapsuli 
25. Lekotam Lek tableti 
26. Litijum Karbonat Galenika kapsuli 
27. Mendiaxon Byk Gulden drazei 
28. Metildopa Galenika tableti 
29. Micutrin Srbolek krema, losion, praSak 
30. Mikoderm Krka krema 
31. Mukolen Krka drazei, supozitorii 
32. Naprosyn Krka supozitorii 
33. Nitrofurantion-Ketard Belupo-Podrav. kapsuli 
34. Novorestol-H Galenika supozitorii, mast 
35. Panadon Krka tableti, sirup 
36. Parlodel Sandoz tableti 
37. Pionin Pliva tableti 
38. Plisulfan Pliva mast za oci 
39. Stafopen Krka kapsuli 
40. Topral Alkaloid tableti 
41. Tranex Zdravje kapsuli 
42. Vasoflex Alkaloid tableti 
43. Vermox Krka suspenzija 

П 

Оваа одлука влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

141. 
Врз основа на член 12 став 1 алинеја 11 од Са-

моуправната спогодба за здружување на општин-
ските заедници на здравството и здравственото 
осигурување во Републичка заедница на здравство-
то и здравственото осигурување, Собранието на Ре-
публичката заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување на седниците на Соборот на деле-
гатите на работниците — корисници на услуги, Со-
борот на делегатите на земјоделците — корисници 
на услуги и Соборот на делегатите на работниците 
од организациите на здружен труд што вршат 
здравствена дејност — даватели на услуги, одржа-
ни на 21 декември 1978 година, донесе 

Број : 0101-304/1 
27 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

проф. д-р Душко Теодосиевски, с. р. 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИДОНЕС НА ОПШТИН-
СКИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВ-
СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТ-

ВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
ЗА 1979 ГОДИНА 

1. За обезбедување средства за вршење на за-
дачите и работите на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување (во на-
тамошен текст: Републичка заедница) за 1979 го-
дина, општинските заедници на здравството и 
здравственото осигурување (во натамошен текст: 
општински заедници) уплатуваат придонес во висо-
чина утврдена со оваа одлука. 
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2. Височината на придонесот од претходната 
точка се утврдува во зависност од вкупните при-
ходи остварени во претходната година на подрач-
јето на општинската заедница одделно за здравст-
веното осигурување на работниците и земјоделците. 

3. Вкупниот придонес на општинските заедници 
за 1979 година се утврдува во вкупен износ од 
6.945.024 динари, и се распоредува: 

ЗАЕДНИЦИ 
Годишен придонес 

работници земјоделци 
ВКУПНО 

о 1 2 3 
1. Скопје 2.165.314 120.446 2.285.760 
2. Битола 416.597 140.332 556.929 
3. Прилеп 330.715 122.090 452.805 
4. Куманово 270.493 129.140 399.633 
5. Крива Паланка 62.643 27.855 90.498 
6. Кратово 29.447 12.730 42.177 
7. Т. Велес 308.411 37.640 346.051 
8. Гевгелија 118.572 28.175 146.747 
9. Кавадарци 124.667 26.413 151.080 

10. Свети Николе 61.560 29.560 91.120 
11. Штип 232.663 47.151 279.814 
12. Пробиштип 59.518 12.085 71.603 
13. Берово 52.948 27.239 80.187 
14. Делчево 60.555 19.159 79.714 
15. Радовиш 51.999 46.344 98.343 
16. Кочани 119.387 58.645 178.032 
17. Охрид 202.685 22.650 225.335 
18. Струга 124.694 19.773 144.467 
19. Кичево 90.270 23.675 113.945 
20. Дебар 39.478 5.768 45.246 
21. Тетово 245.783 177.793 423.576 
22. Струмица 244.112 159.070 403.182 
23. Гостивар 155.838 82.942 238.780 

В К У П Н О 5.568.349 1.376.675 6.945.024 

4. Од средствата остварени од придонесот на 
општинските заедници и од другите приходи, ќе се 
финансираат: трошоците на Републичката заедни-
ца, Работната заедница на Републичката заедница, 
Сојузот на заедниците на здравственото осигуру-
вање и здравството на Југославија и други потре-
би на Републичката заедница. 

5. Општинските заедници придонесот од точка-
та 3 на оваа одлука ќе го уплатуваат во полза на 
Републичката заедница најдоцна до 20-ти во месе-
цот за изминатиот месец и тоа во височина од 1/12 
од утврдениот годишен износ на придонесот за 1979 
година. 

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
по објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

Бр. 0605-1782/1 
21 декември 1978 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Душко Теодосиевски, с. р. проф. 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ 

142. 
Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Ста-

тутот на Заедницата на здравството и здравствено-
то осигурување на град Скопје, Собранието на За-
едницата на здравството и здравственото осигуру-
вање на град Скопје, на седница на Соборот на де-
легатите на корисниците на услугите — работници 
и Соборот на делегатите на давателите на услуги, 
одржана на 22 февруари 1979 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА СТАП-
КАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

Член 1 
Стапката на придонесите за здравствено оси-

гурување на работниците се утврдува на 6,8% и 

тоа: 
— 3,0% за задолжителни видови на здравстве-

на заштита, и 
— 3,8% за здравствена заштита што самостојно 

ја утврдува Заедницата. 

Член 2 
Стапката на придонесот за здравствено осигу-

рување во случај на несреќа на работа и заболу-
вање од професионални болести се утврдува на 
0,4%. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен весник на СРМ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1979 година. 

02 бр. 2027/8 
22 февруари 1979 година 

Скопје 
Претседател, 

д-р Миле Хаџи — Василев, с. р. 

СОБРАНИЕ НА ТИТОВИОТ ФОНД НА 
СР МАКЕДОНИЈА 

143. 
Врз основа на член 7 од Општествениот дого-

вор за основање Титов фонд за стипендирање мла-
ди работници и деца на работници и член 21 и 22 
од Статутот на Титовиот фонд за стипендирање 
млади работници и деца на работници, Собранието 
на Титовиот фонд на СРМ, на својата седница од 
3 март 1979 година, донесе 

П Р А В И Л А 
НА ТИТОВИОТ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ 
МЛАДИ РАБОТНИЦИ И ДЕЦА НА РАБОТНИЦИ 

ВО СР МАКЕДОНИЈА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Работните луѓе и граѓаните на Социјалистичка 

Република Македонија здружени и организирани 
во основни организации на здружениот труд и нив-
ните асоцијации, самоуправните интересни заедни-
ци, месните заедници, општествено-политичките и 
други општествени организации и општествено-по-
литичките заедници со цел за создавање на по-
добри услови за образование, стручно оспособува-
ње и усовршување на млади работници и деца на 
работници, врз начелото на солидарност во рамки-
те на Титовиот фонд на Југославија, основаат: Ти-
тов фонд на Социјалистичка Република Македони-
ја за стипендирање млади работници и деца на ра-
ботници (во натамошниот текст: Титов фонд). 

Член 2 
Титовиот фонд има својство на правно лице. 
Седиштето на Титовиот фонд е во Скопје. 
Титовиот фонд има свој печат во форма на 

круг и во средината е означен грбот на Македонија. 

II. ОСНОВАЧИ И ЧЛЕНОВИ НА ТИТОВИОТ 
ФОНД 

Член 3 
Титовиот фонд има основачи и членови. 
Основачи на Титовиот фонд се: Сојузот на ко-

мунистите на Македонија, Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ на Македонија, Сојузот на син-
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дикатите на Македонија, Сојузот на социјалистич-
ката младина на Македонија, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија и Стопанската 
комора на Македонија. 

Членови на Титовиот фонд можат да бидат: ос-
новните организации на здружениот труд и нивни-
те асоцијации, самоуправните интересни заедници, 
општествено-политичките и други општествени ор-
ганизации, општествено-политичките заедници, оп-
штествените фондови и други самоуправни органи-
зации и заедници, месни заедници и здруженија на 
трагани и трагани. 

Основачите и членовите на Титовиот фонд 
имаат исти права и обврски. 

Член 4 
Зачленувањето во Титовиот фонд е доброволно. 
Зачленувањето во Титовиот фонд се врши со 

доставување на писмена пристапница. 
Одлуката за зачленувањето во Титовиот фонд 

и за висината на членскиот влог на основните и 
другите организации на здружениот труд и другите 
органи и организации ја донесува органот на само-
управување, односно извршните органи. 

Член 5 
Членството во Титовиот фонд трае најмногу пет 

години, а може да биде на неодредено време и 
трајно. 

Учениците и студентите можат да се зачленат 
во Титовиот фонд и на период помал од пет го-
дини. 

Членот што му пристапил на Титовиот фонд 
на одредено време, го продолжува своето членство 
за уште еден период (од пет години) ако една го-
дина пред истечување^ на времето за кое му трае 
членството не го извести Собранието на Титовиот 
фонд дека повеќе нема да членува. 

Членот што му пристапил на Титовиот фонд на 
неодредено време, може по истекот на пет години 
да истапи од Титовиот фонд, ако една година пора-
но од денот кога сака да му престане членството во 
Титовиот фонд, го извести Собранието на Титовиот 
фонд. 

III. УПРАВУВАЊЕ СО ТИТОВИОТ ФОНД 

Член 6 
Со Титовиот фонд управува Собрание. 
Собранието на Титовиот фонд има 52 делегати. 
Делегатите во Собранието на Титовиот фонд ги 

делегираат: 
— два делегата од ЦК на Сојузот на комунис-

тите на Македонија; 
— два делегата од Републичката конференција 

на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на 
Македонија; 

— два делегата од Советот на Сојузот на син-
дикатите на Македонија; 

— два делегата од Републичката конференци-
ја на Сојузот на социјалистичката младина на Ма-
кедонија; 

— два делегата од Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија; 

— два делегата од Стопанската комора на Ма-
кедонија; 

— по еден делегат од секоја општина; 
— еден делегат од Командата на Скопската 

воена област; 
— еден делегат од Републичкиот одбор на Со-

јузот на здруженијата на борците на Народно-ос-
лободителната војна; 

— два делегата од Универзитетот „Кирил и 
Методиј" во Скопје (еден професор и еден сту-
дент); 

— еден делегат од Републичката самоуправна 
интересна заедница за насочено образование; 

— еден делегат од Самоуправната интересна за-
едница за вработување. 

Член 7 
Собранието на Титовиот фонд: 
— донесува правила за организација на работе-

њето и други општи акти на Фондот; 
— донесува програми за остварување на цели-

те за кои е основан Титовиот фонд; 
— утврдува критериуми и мерила за давање 

стипендии од средствата на Фондот; 
— донесува Финансиски план и Завршна смет-

ка на Фондот; 
— врши општ надзор на користењето на сред-

ствата на Фондот; 
— го избира и разрешува од должност претсе-

дателот и потпретседателот на Собранието на Фон-
дот; 

— ги избира и разрешува од должност прет-
седателот, потпретседателот и членовите на Изврш-
ниот одбор; 

— одлучува за доделување на стипендии на 
предлог на општинските совети и комисијата за 
молби и приговори; 

— одлучува за основање на работни тела на 
Собранието; 

— ги избира и разрешува од должност члено-
вите на работните тела на Собранието; и 

— врши други работи во врска со работењето 
на Фондот. 

Член 8 
Собранието на Титовиот фонд има претседател, 

потпретседател. 
Претседателот и потпретседателот на Собрание-

то се избираат со јавно гласање од редовите на 
своите членови. 

За претседател и потпретседател е избран оној 
кандидат кој ќе добие повеќе од половината гла-
сови од вкупниот број членови на Собранието. 

Член 9 
Собранието работи на седници кои се свикуваат 

по потреба, а најмалку двапати годишно. 
Седниците на Собранието ги свикува и со нив 

раководи претседателот на Собранието. Во случај 
на негова спреченост, со седниците раководи пот-
претседателот на Собранието. 

Седница на Собранието може да се одржи ако 
присуствуваат најмалку две третини од членовите, 
вклучувајќи го во тој број и претседателот на Соб-
ранието. 

За усвоена се смета одлуката за која гласале 
повеќе од половината членови на Собранието. 

Член 10 
Актите на Собранието ги потпишува претседа-

телот на Собранието. 
Претседателот на Собранието се грижи за извр-

шувањето на одлуките и заклучоците на Собра-
нието. 

Претседателот на Собранието го претставува 
Титовиот фонд. 

Член И 
Собранието на Титовиот фонд има Извршен 

одбор, како извршен орган. 
Извршниот одбор има претседател, потпретсе-

дателот и 13 членови^ 
Седниците на Извршниот одбор ги свикува и 

со нив раководи претседателот на Извршниот одбор. 
Потпретседателот на Извршниот одбор му по-

мага во работата на претседателот на Извршниот 
одбор и го заменува во случај на негова спрече-
ност. 

Член 12 
Извршниот одбор ги врши следните работи: 
— му ги предлага на Собранието Правилата и 

другите општи акти што ги донесува Собранието, 
Финансискиот план и Завршната сметка, програми-
те за остварување на целите заради кои е основан 
Титовиот фонд; 

— го следи остварувањето на општествената по-
литика и задачите на Титовиот фонд утврдени со 
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Општествениот договор за неговото основање и за 
тоа го известува Сооранието на Гитовиот фонд; 

— предлага мерки и критериуми за одоорува-
ње на стипендии; 

— ја следи и поттикнува активноста на планот 
за натамошен развоЈ на Титовиот фонд; 

— ги извршува одлуките и заклучоците што ги 
донесува Собранието; 

— ги разгледува периодичните пресметки на 
Титовиот фонд; 

— ги известува општинските совети на Тито-
виот фонд за работата и резултатите на работата на 
1 итовиот фонд; 

— одлучува за склучување на договори со сти-
пендисти^ на Титовиот фонд; 

— се грижи за вршењето на стручните и ад-
министративните работи за потребите на Титовиот 
фонд; 

— врши распоред на средствата според Финан-
сискиот план; 

— врши и други работи што ќе му ги определи 
Собранието. 

Член 13 
Извршниот одбор работи на седници. 
Седницата на Извршниот одбор може да се 

одржи ако на неа присуствуваат најмалку две тре-
тини од вкупниот број членови. 

Одлуката се донесува ако за неа гласале повеќе 
од половината од вкупниот број членови. 

Член 14 
За својата работа, Извршниот одбор му подне-

сува извештај на Собранието. 
Собранието може да го отповика Извршниот 

одбор или одделни негови членови и пред истекот 
на мандатот, ако тие не ги извршуваат обврските 
утврдени со овие правила, или задачите што му ги 
доверува Собранието на Фондот. 

Член 15 
За следење и проучување одделни прашања, за 

разгледување предлози на акти што ги донесува 
Собранието и за извршување други работи за пот-
ребите на Собранието, тоа може да основа комисии 
или други работни тела. 

Член 16 
Собранието на Титовиот фонд ги има следните 

комисии: 
1. Комисија за самоуправната контрола; 
2. Комисија за нормативната дејност; 
3. Комисија за молби и приговори. 

Член 17 
Комисијата за самоуправната контрола брои 5 

члена. 
Комисијата за самоуправната контрола ги врши 

следните работи: 
— се грижи за доследно спроведување на Оп-

штествениот договор за основање Титов фонд; 
— се грижи за доследно применување на Пра-

вилата и другите нормативни акти и решенија што 
ги донесува Собранието; 

— се грижи средствата на Титовиот фонд на-
менски да се користат; 

— врши и други работи што ќе и ги определи 
Собранието. 

Член 18 
Комисијата за нормативна дејност брои 5 члена. 
Комисијата за нормативна дејност ги врши 

следните работи: 
— ги разгледува сите предлози за измени и до-

полнувања на одделни самоуправни акти; 
— предлага одредени измени и дополнувања на 

одделни самоуправни акти; 
— ја следи расправата, која се води во општи-

ните по одделни самоуправни акти; 
— врши и други работи што ќе и ги определи 

Собранието. 

Ч,лен 19 
комисијата за молом и приговори брои члена. 

КоммсиЈата за молби и приговори ±и врши 
следните раооти: 

— ги разгледува молбите и приговорите по кон-
курсот за стипендирање од Титовиот фонд и ја 
ут,врдува ранг листата што Ја доставува до ^оора-
ниего на хитовиот фонд; 

— поднесува информација и предлог на Со0ра-
нието на Тотовиот фонд по одделни прашања од 
раоотата на Фондот; 

— разгледува и други прашања што ќе и ги оп-
редели собранието. 

Член 20 
За начинот на работењето на Извршниот одбор 

и на работните тела Собранието може да донесува 
деловници. 

Член 21 
Заради остварување на основните задачи и це-

ли за кои е основан 'Готовиот фонд на СРМ во оп-
штината се формира Собир на членови на Титовиот 
фонд и Совет на хитовиот фонд, како органи на 
Титовиот фонд на СРМ. 

Член 22 
Собирот на членовите на Титовиот фонд во оп-

штината го сочинуваат делегати избрани од редот 
на основачите и членовите на Титовиот фонд. 

Мандатот на членовите на Собирот трае пет го-
дини. 

Член 23 
Собирот на членови на Титовиот фонд во оп-

штината има претседавач и работно претседател-
ство од 3 до 5 члена кое може да биде променли-
во од една до друга седница, односно постојано за 
едногодишен или подолг период. 

Претседавачот и работното претседателство на 
Собирот на Титовиот фонд во општината го изби-
раат делегатите на Собирот од редот на своите 
членови со јавно гласање. 

За претседавач и за членови на работното прет-
седателство на Собирот избран е оној кандидат кој 
ќе добие мнозинство гласови од вкупниот број де-
легати на Собирот, членови на Титовиот фонд во 
општината. 

Член 24 
Седниците на Собирот на членовите на Тито-

виот фонд во општината ги свикува претседавачот 
на Собирот, а во негово отсуство член на работно-
то претседателство на Собирот на членовите на Ти-
товиот фонд во општината. 

Член 25 
Собирот на членовите на Титовиот фонд во Оп-

штината: 
— учествува во изградбата и реализацијата на 

политиката и задачите на Титовиот фонд; 
— ги разгледува измените и дополнувањата на 

нормативите акти и Општествениот договор за ос-
новање на Титов фонд; 

— во рамките на единствените критериуми за 
избор на стипендисти ги утврдува на Советот на 
Титовиот фонд; 

— во заедницата со основачите на Титовиот 
фонд во општината донесува одлука за составот и 
начинот на избор на делегати за Собирот на чле-
нови на Титовиот фонд во општината; 

—- ја усвојува Програмата и Планот за работа; 
— го избира Советот на Титовиот фонд во оп-

штината; 
— врши избор на делегати во Собранието на 

Титовиот фонд на СРМ; 
— врши и други работи што ќе ги определи 

Собранието на Титовиот фонд на СРМ. 
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Член 26 
Начинот на својата работа и работата на Со-

ветот на Титовиот фонд на општината, Советот на 
членовите на Титовиот фонд во општината ги уре-
дува со деловник. 

Член 27 
Советот на Титовиот фонд во општината се сос-

тои од 11—15 членови. 
Мандатот на членовите на Советот трае пет го-

дини. 
Член 28 

Членовите на Советот на Титовиот фонд на оп-
штината се избираат од редот на делегатите на Со-
бирот на членови на Титовиот фонд на општината. 

Советот на Титовиот фонд во општината има 
претседател, потпретседател и секретар, што ги из-
бира Собирот на членови на Титовиот фонд. 

Член 29 
Советот на Титовиот фонд на општината: 
— се грижи за зголемување бројот на членови-

те на Титовиот фонд и исполнувањето на нивните 
обврски спрема Титовиот фонд; 

— го известува Собирот на членови најмалку 
два пати годишно за работата и активноста на Ти-
товиот фонд; 

— обезбедува податоци за кандидатите и пред-
лага кандидати за стипендисти на Титовиот фонд; 

— ги следи условите на живеење и постигна-
тите резултати на стипендистите и води евиденци-
ја за успехот кој го постигнуваат стипендистите на 
Титовиот фонд; 

— врши и други работи кои се предвидени со 
Правилата на Титовиот фонд на СРМ или работи 
определени од Собирот на Титовиот фонд во општи-
ната. 

Член 30 
Заради остварување на целите и задачите на 

Титовиот фонд во општините на град Скопје се 
основа Координационен одбор на Титовиот фонд. 

Координациониот одбор на - општините на град 
Скопје го сочинуваат претседателите на советите на 
Титовиот фонд на општините на град Скопје и 
претставници од основачите на град Скопје. 

IV. ФОРМИРАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТ-
ВАТА НА ТИТОВИОТ ФОНД 

Член 31 
Средствата за остварување целите на Титовиот 

фонд се формираат од придонесите на основачите 
и членовите на Фондот во Републиката како и од 
подароци, завештанија и прилози што членовите на 
Титовиот фонд и другите правни лица и граѓани 
ќе му ги доделат. 

Член 32 
За остварување на единствената програма на 

Титовиот фонд, Фондот, од вкупните средства со 
кои управува, издвојува определен износ. Износот 
се утврдува спогодбено со Титовиот фонд во дру-
гите републики и покраини и не може да биде по-
мал од 10% ОД вкупните средства со кои управува 
Фондот. 

Член 33 
Со средствата што се уплатени во Фондот упра-

вува Собранието на Фондот. 

Член 34 
Основачите и членовите го уплатуваат својот 

придонес во Титовиот фонд во висина што ќе ја 
утврдат при преземањето на обврската за уплату-
вање на придонесот. 

Висината на придонесот се утврдува најмалку 
за период од пет години. Обврската за неговата 
уплата се обновува една година пред истекот на 
рокот. 

Висината на придонесот членовите на Титовиот 
фонд можат да ја зголемат и за помал период од 
пет години во склад со порастот на животните тро-
шоци и потребите за зголемување висината на сти-
пендиите. 

Член 35 
Завештанијата од граѓани и подароци од прав-

ни лица и граѓани може да му се дадат на Фондот 
и под услов да се користат само за одредена на-
мена, ако тоа е во согласност со целите заради кои 
е основан Фондот. 

Член 36 
Средствата на Фондот се утврдуваат и се рас-

поредуваат за одредени намени со Финансискиот 
план. 

Заедно со Финансискиот план Собранието до-
несува и годишна Програма за работа. 

Член 37 
Завршна сметка за употреба на средствата на 

Фондот се донесува по завршување на календар-
ската година и и се доставува на увид на Служба-
та на општественото книговодство. 

Заедно со завршната сметка, Собранието го раз -
гледува и извештајот за својата работа и за рабо-
тата на своите тела за изминатата година. 

Извештајот за својата работа, завршната смет-
ка, финансискиот план и програмата на Титовиот 
фонд им ги доставува на основачите. 

Член 38 
Во сметководните работи, донесувањето на фи-

нансискиот план и завршната сметка ќе се приме-
нуваат прописите кои се однесуваат на финансира-
ње на општествено-политичките заедници и нивни-
те фондови. 
I 
V. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА СОБРАНИЕТО НА 
ТИТОВИОТ ФОНД НА СРМ И ДРУГИТЕ СОБРА-

НИЈА НА ТИТОВИОТ ФОНД 

Член 39 
Собранието на Титовиот фонд соработува со 

другите Титови фондови во републиките и авто-
номните покраини во остварувањето на своите за-
дачи. 

Соработката се остварува со размена на ин-
формативните материјали за работата на Собра-
нието и неговите тела, одржување на заеднички 
состаноци со претставниците на соодветните тела, 
со меѓусебна размена на мислења, основање на за-
еднички работни тела, како и по пат на други об-
лици на соработка. 

VI. СОРАБОТКА НА ТИТОВИОТ ФОНД СО ДРУ-
ГИТЕ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

. Член 40 
Собранието на Титовиот фонд и неговите ра-

ботни тела во остварувањето на своите задачи со-
работуваат со организациите на здружениот труд 
и другите самоуправни организации и заедници, оп-
штествените организации, ЈНА и други. 

Соработката се остварува со размена на инфор-
мативни и документарни материјали за работата на 
Собранието и неговите тела, со меѓусебна размена 
на мислења, основање на заеднички работни и 
други групи за разгледување на определени пра-
шања, како и по пат на други облици на соработка. 

Собранието на Титовиот фонд и неговите ра-
ботни тела можат од овие органи, организации и 
заедници да бараат мислења и предлози по одделни 
прашања од делокругот на својата работа и да по-
викуваат на свои седници претставници на тие ор-
гани и организации. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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VII. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА 

Член 41 
Работата на Титовиот фонд е јавна. 
Собранието на Титовиот фонд ја информира 

јавноста за својата работа и работата на своите 
тела. 

На претставниците на печатот, радиото, теле-
визијата и другите средства на информирање дос-
тапен им е информативниот и документарниот ма-
теријал во врска со прашањата кои ги разгледу-
ваат органите на Титовиот фонд на СРМ. 

VIII. СТРУЧНО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАБОТИ 
НА СОБРАНИЕТО НА ТИТОВИОТ ФОНД НА 

СР МАКЕДОНИЈА 

Член 42 
Стручните, административните и другите работи 

за потребите на Собранието на Титовиот фонд ги 
врши Стручната служба на Републичката заедница 
на насоченото образование што се регулира со до-
говор. 

IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 43 
Прашањата кои не се утврдени со овие прави-

ла ќе се уредат на начин утврден со Статутот на 
Титовиот фонд. 

Член 44 
Изборите за органите на Титовиот фонд ќе се 

вршат врз основа на овие правила. 

Член 45 
Со влегувањето во сила на овие правила, прес-

тануваат д̂а важат Правилата на Титовиот фонд за 
стипендирање млади работници и деца на работ-
ници во СР Македонија, донесени џа 28 јануари 
1974 година. 

Член 46 
Овие правила влегуваат во сила од денот на 

усвојувањето, а ќе се објават во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 307/2 
7 март 1979 година 

Скопје 
СОБРАНИЕ НА ТИТОВИОТ ФОНД 

НА СР МАКЕДОНИЈА 
Претседател, 

Славка Георгиева — Андреевиќ, с. р. 

131. 
Врз основа на член 18 од Законот за данокот 

на доход на организациите на здружениот труд 
^,Службен весник на СРМ", бр. 47/73, 11/74, 15/76, 
25/76 и 44/77), републичкиот секретар за финансии 
донесува 

У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УПАТ-
СТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И 
ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОР-

ГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

1. Во Упатството за начинот на пресметување 
и плаќање на данокот на доход на организациите 
на здружен труд („Службен весник на СРМ", бр. 
21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77 и 35/78), во 
образецот „РДД", на реден број 1 зборовите ,, + 
ред. бр. 41 за износот на камати" се бришат, а на 
реден број 8, по зборот „СИД" се става запирка и 
се додаваат зборовите: "и сразмерниот дел од до-
ходот остварен од приправниците". 

2. Образецот „ПДЗ" се менува и е составен дел 
на ова упатство. 

Придонесот за заштита од градобијност ќе се 
пресметува според досегашниот „ПДЗ" образец. 

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-683/1 
23 март 1979 година 

Скопје 
Републички секретар за 

финансии, 
Ристо Филиповски, с. р. 

I. Утврдување на основицата 

1. Остварен доход (ред. бр. 81 од образецот биланс 
на успехот) 

2. Дел од доходот на кој не се плаќаат придонеси: 
— сразмерен дел на доходот кој припаѓа на 

приправниците (член 19 од Законот за при-
правниците „Сл. весник на СРМ", бр. 13/78), 
освен за придонесот за здравствено осигу-
рување 

3. Основица (1—2) 
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II. Утврдување на аконтациите на придонесите 
од доходот 

4. Основица на придонесите за 1 месец (ред. бр. 
3 се дели со бројот на месеците од последниот 
пресметковен период) 

5. Аконтација на придонесите од доходот за 
м. 19 год. (ред. бр. 4 X %). 

6. Уплатени аконтации на придонесите од дохо-
дот за периодот 19 год. 

7. Износ на вистински пресметаните придонеси од 
доходот за периодот од 1 I. до 19 
год. 4 X :

 0/о X (бројот на месеците за кои 
се утврдува обврската на придонесите од до-
ходот). 

8. Разлика за помалку уплатените придонеси од 
доходот за периодот 19—— год. (ред. 
бр. 7 минус ред. бр. 6) 

9. Разлика со повеќе уплатените придонеси од до-
ходот за периодот 19 год. (ред. бр. 6 
минус ред. бр. 7). 

III. Начин на пресметување на конечниот износ 
на придонесите од доходот по завршната 
сметка 

10. Износ на вистински пресметаните придонеси од 
доходот по ЗС за 19 год. (ред. бр. 3 X 
, 0 /о) 

И. Уплатени аконтации на придонесите за 19 
год. (ред. бр. 11 = ред. бр. 6) 

12. Разлика за помалку уплатените придонеси по 
ЗС за 19 год. (ред. бр. 10 минус ред ,бр. 11) 

13. Разлика за повеќе уплатените придонеси по ЗС 
за 19 год. (ред. бр. 11 минус ред. бр. 10) 

I. Придонеси на републичките самоуправни 
интересни заедници 

1. За насочено образование 
2. За научни дејности 
3. За култура 
4. За физичка култура 
5. За социјална заштита 
6 . '   

7. L.  
СЕ ЗА РЕПУВЛ. СИЗ ^ 
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Од извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на образецот „ЗСБ" што 
е составен дел на Упатството за начинот на изгот-
вувањето на завршната сметка на буџетот на оп-
штината односно Републиката, објавено во „Служ-
бен весник на СРМ", бр. 7/79, се поткраднала греш-
ка, поради што се дава следнава 

И С П Р А В К А 

НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗГОТВУ-
ВАЊЕТО НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕ-
ТОТ НА ОПШТИНАТА ОДНОСНО РЕПУБЛИКАТА 

Во образецот „ЗСБ" редните броеви од „022 до 
113" се заменуваат со „025 до 116". 

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА ФИНАНСИИ, БР. 14-476/79, СКОПЈЕ 

СОДРЖИНА 
! 

Страна 
Резолуција за унапредување на опште-
ствената заштита на старите лица во Со-
цијалистичка Република Македонија — 221 
Акциона програма за остварување на 
Програмата за намалување високата 
смртност на доенчињата и малите деца 
во Социјалистичка Република Македо-
нија за периодот од 1976 до 1980 година 
во 1979 година — — — — — — — 224 
Акциона програма за остварување на 
Програмата за подобрување на санитар-
но-хигиенската и епидемиолошката сос-
тојба во Социјалистичка Република Ма-
кедонија за периодот од 1976 до 1980 го-
дина во 1979 година — — — — — 226 
Програма за спроведување на задолжи-
телните видови на здравствена заштита 
на населението во Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во 1979 година — — 229 

Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 21/78 од 14 декември 1978 година 232 
Одлука на Уставниот суд на Македони-
ја, У. бр .31/78 од 14 декември 1978 го-
дина — — — — — — — — — 233 

Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 60/78 од 18 јануари 1979 година - 234 
Упатство за изменување и дополнување 
на Упатството за начинот на пресметува-
ње и плаќање на данокот на доход на 
организациите на здружен труд — — 241 
Исправка на Упатството за начинот на 
изготвувањето на завршната сметка на 
буџетот на општината односно Републи-
ката — — — — — — — — — 243 

Општи акти на самоуправните интересни 
заедници 

СКОПЈЕ 

Одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на Листата на готовите леко-
ви што можат да се издаваат на рецепт 
на осигурените лица на товар на сред-
ствата на заедниците на здравството и 

^здравственото осигурување — — — — 235 
/Одлука за утврдување на придонес на 
општинските заедници на здравството и 
здравственото осигурување за финанси-
рање на Републичката заедница на 
здравството и здравственото осигурување 
за 1979 година — — — — — — — 236 
Одлука за утврдување на височината на 
стапката на придонесите за здравствено 
осигурување на работниците — — — 237 

Собрание на Титовиот фонд на СРМ 

Правила на Титовиот фонд за стипенди-
рање млади работници и деца на работ-
ници во СР Македонија — — — — 237 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

ви ги препорачува следните изданија: 

1. ЗБИРКА 

УСТАВ НА СФРЈ и 
УСТАВ НА СРМ во една книга 

— Второ издание — 
Цена 50 динари. 

2. ЗБИРКА НА НОВИТЕ КРИВИЧНИ ЗАКОНИ 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА 
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА 

со експозе 

— Второ издание — 

Цена во динари. 

3. ЗБИРКА 

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Цена 62 динари. 

4. ЗБИРКА 

ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 

со објаснувања и упатства за примена во прак-
тиката 

Приготвил: Новак Марковски, пом. на репуб-
личкиот секретар за законодавство и органи-
зација 

Рецензија и предговор: проф. д-р Владимир 
Митков и Милан Хорват. 

Цена 100 динари. 

5. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА 
ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 

со објаснувања 

Приготвил: Еврипид Ричковски, раководител на 
група во Републичкиот секретаријат за зако-
нодавство и организација. 

Цена 85 динари. 

6. ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ 

со објаснувања 

Приготвиле: 

Миле Крцкоски и м-р Ванчо Проевски 

Предговор: д-р Горѓи Цаца, републички сек-
ретар за правосудство. 

Цена 120 динари. 

7. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ 

со обрасци и прилози 

8. ЗБИРКА НА ЗАКОНИ 
ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ 

9. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ 
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО 

со судска практика и со предметен регистар 
— Второ дополнето издание — 

Приготвил: д-р Миле Хаџи Василев, 

професор на Правниот факултет во Скопје. 

Цена 65 динари. 

10. ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ 
И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА 

од проф. д-р Владимир Митков, републички 
секретар за законодавство и организација. 

Цена 200 динари. 

11. УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ 

од д-р Александар Христов, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје 

Рецензија и предговор: 

Проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ 

Цена 90 динари. 

12. ЗБИРКА НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИ-
ТЕ ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБ-
РАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА 

Приготвив: Мирослав Тодоровски, ^ 
судија во Републичкиот совет за прекршоци 
— во печат — 

Цена 

Цена 35 динари. 

Цена 30 динари. 

13. ОПШТЕСТВЕН ПЛАН на СР Македонија 
за периодот од 1976 до 1980 година 

— со основни пропорции за развојот на СР 
Македонија од 1976 до 1980 година 

Цена 45 динари. 

14. ЗБИРКА НА ОДЛУКИ 

на Врховниот суд на Македонија 

Цена 150 динари. 

15. ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА 
НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА 

Цена 50 динари. 

Порачки прима Службата за претплата на 
Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. 

По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-
12498 книгата веднаш се доставува заедно со 
сметка. 

Издавач: Работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" бр. 10а. Пошт. 
фах 51. Тел. 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 40100-603-12498 кај 

Службата на општественото книговодство. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


