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Врз основа на член 92 став 2 и член 121 став
2 од Законот за здравствената заштита („Службен
весник на Република Македонија“, број 38/91), Министерството за здравство донесува
П Р А В И Л Н И К
ЗА ПОБЛИСКИТЕ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ, ОПРЕМАТА И КАДРИТЕ ЗА ОСНОВАЊЕ И РАБОТЕЊЕ НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
I. ОПШТА ОДРЕДБА
Член 1
Со овој правилник се пропишуваат минималните
услови за почнување со работа и вршење на дејноста на здравствените организации (во натамошен
текст: здравствени организации) во однос на просторот, опремата и кадрите, како и за проширување
на дејноста.
Одредбите на овој правилник за просторните услови, медицинската опрема и стручните кадри се однесуваат и на другите организации кои врз основа
на закон, покрај основната дејност, можат да спроведуваат и здравствена заштита, како и за здравствен работник што врши здравствена дејност самостојно со личен труд.
II. ОПШТИ ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Член 2
Градежниот објект во кој се спроведува здравствена заштита се лоцира на погодно и лесно пристапно место, на суво тло, оддалечен од главните
сообраќајници и заштитен од загадување на воздухот и штетната бучава.
Член 3
Здравствената организација се сместува во комплекс на еден или повеќе објекти со свој дворен
круг, прописно ограден и хортикултурно обработен,
а до комплексот и службите застапени во него да
постојат прописно направени пристапи и паркиралиште.
Застапеноста на слободните земјишни површини
во однос на корисните површини од комплексот, по
правило, е трипати поголема за болничката здравствена заштита
(Р=3:1м2),
а двапати поголема
( Р = 2 : 1 м 2 ) за амбулантно-поликлиничката здравствена заштита, освен за аптекарските организации
и за помали работни единици на здравствените организации, ако тоа не е неопходно за вршење на
нивната дејност.
Член 4
Објектот во кој здравствената организација спроведува здравствена заштита се гради од материјал
кој обезбедува звучна и топлотна изолација, изолација од влага и е опремен со нужни инсталации
(водовод, канализација, електрична енергија, греење,
телефон и друго).
Во здравствените објекти се обезбедува дезинфекција на отпадните води пред вклучување на примателот и во градската канализација.
Објектот во кој здравствената организација спроведува здравствена заштита има потребен број функционално распоредени простории, кои овозможуваат
вршење на други помошни дејности.
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Здравствениот објект неопходно обезбедува соодветни услови за движењето на инвалидски колички,
изразени во условите за хоризонтални и вертикални
комуникации, како и санитарните услови, широчината и височината на различните отвори (врати, прозорци, лифтови).
Здравствените организации обезбедуваат филтрирање на воздухот од инфективните одделенија и од
просториите за работа со радиоактивни изотопи.
Член 5
Здравствената организација обезбедува и сопствени постројки, апарати и мрежи според постојните прописи, доколку не може д а се вклучи во
постојните инфраструктурни објекти.
Во здравствените организации се обезбедува постојано еднаков напон на електрична енергија според пропишаните стандарди.
Секоја здравствена организација што укажува
болничка здравствена заштита е должна да обезбеди резервен извор на електрична енергија.
Член 6
Висината на подните површини до меѓукатните
конструкции во сите простории изнесува најмалку
250 см., а ѕидните и подните површини во работните простории, болничките соби, лабораториите,
операционите сали, кујните, пералните и санитарните
јазли се изработени од материјал, кој е отпорен
на влага и може хигиенски лесно да се одржува.
Сите работни простории, простории за болни,
кујни и санитетски јазли се обезбедени со здравствено исправна студена и топла вода и други уреди.
Здравствени објекти од типот на болници, треба
да имаат подови од бешумен материјал.
Член 7
Објектот е обезбеден со технички уреди, опрема
и средства за гаснење на пожари според прописите
за противпожарната заштита.
III. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН
ТРУД
1. Ординација за општа медицина
Член 8
Ординација за општа медицина обезбедува најмалку:
A) Просторни услови
Ординација 16 м 2 ; чекална 9 м 2 и санитарен
јазол.
Б) Медицинска опрема
Работна маса, легло за пациенти со пластична
пресвлека, подвижен параван, 2 столчиња на навој
со и без наслон за доктор, орман — витрина за
инструменти и лекови, лекарска торба, антишок терапија, подвижно масиче за инструменти, апарат за
притисок, стетоскоп, подвижен рефлектор со лампа,
порцелански садови со шпатули, невролошко чеканче, термометар, закачалка, машина за пишување.
Шприцевите што се користат во ординацијата
се за еднократна употреба.
B) Стручен кадар
Доктор по медицина со положен стручен испит.
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2. Специјалиетичка ординација
Член 9
Специјалистичка ординација може да почне со
работа и да врши дејност ако ги исполнува најмалку следните услови:
A) Просторни услови
Предвидени во член 8 на овој правилник.
Б) Медицинска опрема
Медицинска опрема од член 8 на овој правилник и специфична опрема и санитетски материјал
за соодветната специјалност.
B) Стручен кадар
Работите од одредената специјалност м о ж е да
ги врши најмалку лекар специјалист од одредена
гранка на медицината.
3. Ординација за општа стоматологија
Член 10
A) Просторни услови
Ординација за општа стоматологија може да
почне со работа и да врши дејност ако ги исполнува најмалку просторните услови од член 8 на
овој правилник.
Б) Медицинска опрема
Стоматолошки апарат со турбина, стоматолошка
столица за пациенти, терапевтска столица, сув стерилизатор, апарат за испитување на виталитет на
забите, орман за лекови и инструменти, масиче за
инструменти, комплет стоматолошки инструменти и
стоматолошки материјал неопходен за санација и
лекување на кариес, неговите компликации, заболување на пародонтот и екстракција на заби и машина за пишување.
B) Стручен кадар
Доктор по стоматологија со положен стручен испит.
4. Социјалистичка стоматолошка ординација
Член 11
A) Просторни услови
Специјалистичка стоматолошка ординација може
да почне со работа и да врши дејност ако ги исполнува најмалку просторните услови од член 8 на овој
правилник.
Б) Медицинска опрема
Опремата предвидена во член 10 на овој правилник и специфична опрема, инструменти, апарати,
санитетски материјал з а соодветната специјалност.
B) Стручен кадар
Стоматолог специјалист од одредена гранка на
стоматолог^ ата.
5. Советувалиште
Член 12
Советувалиште за деца, односно жени, односно
младина, односно стари лица, односно планирање на
семејство, односно здравствено воспитание и друг
вид според специфична групација на населението
може да почне со работа и да врши дејност, ако
ги исполнува најмалку следните услови:
A) Просторни услови
Предвиден како од член 8 на овој правилник
за општа медицина.
Б) Медицинска опрема
Предвидена за специјалистичка ординација од
соодветната специјалност, освен инструменти и апарати потребни за интервенции во мала хирургија.
B) Стручен кадар
Работите од одредена специјалност може да ги
врши лекар специјалист од одредена гранка на медицината односно стоматологијата.
ЗДРАВСТВЕНИ

ОРГАНИЗАЦИИ

1. Здравствена станица
А) Просторни услови
Член 13
Здравствена станица за вршење на дејностите од
член 96 од Законот за здравствената заштита (во
натамошниот текст: Закон) може да почне со работа и да врши дејност ако ги има најмалку следните
просторни услови:
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1) Просторија за прегледи (во натамошниот текст: ординација за општа медицина, односно медицина на трудот, односно здравствена заштита на
жени) од 16 м 2 .
2) Просторија з а стоматолошка заштита од 16 м 2 .
3) Просторија за медицински интервенции во
зависност од дејноста што се спроведува во здравствената (п-аница од 16 м 2 ј
4) Просторија за медицинска документација од
9 м2.
5) Советувалиште з а бремени од 16 м 2 , до колку спроведува здравствена заштита на жени.
6) Чекална најмалку 20 м 2 (0,3 м 2 на едно лице).
Ако истовремено работат две или повеќе ординации, чекалната се зголемува за 10 м 2 за секоја следна ординација, а доколку спроведува здравствена
заштита на деца и простор со боксови за изолација
од 12 м 2
7) Просторија за лабораториска дејност од 20 м 2 .
8) Просторија за здравствено-статистичка дејност
од 16 м 2 .
9) Просторија за чување и издавање на готови
лекови и санитетски материјални средства од 16 м 2 .
10) Просторија за санитарно-хигиенската дејност
од 24 м 2 .
11) Санитарен јазол со најмалку по една кабина
за мажи и една за жени и ш п а ј з за чување на
прибор за чистење.
Б) Медицинска опрема
Член 14
Здравствената станица обезбедува најмалку-.
—- во дејноста за општа медицина: работна маса, орман за лекар, столче на навој со наслон, 2
столчиња без наслон — легло за пациенти со пластична пресвлека, подвижен параван, орман-витрина
за инструменти и лекови, подвижна масичка за инструменти и лекови, хигиенска канта со метална
влошка, стандардна опрема, лекарска торба, лекарски мантил, апарат за мерење на притисок, стетоскоц, отоскоп, офталмоскоп, спекулум, челно огледало,
невролошки чекан таблици за испитување на острина на
видот, подвижна рефлектор лампа, 2 порцелански
сада за шпатули, термометар, метални касети за
инструменти, портабл м а ш и н а за пишување, 15 креветски чаршави, сув стерилизатор и масичка, комплет з а мали хируршки интервенции, 2 емајлирани
бубрежници, рачна батериска лампа, касета со ан
тишок терапија, у н и ф о р м а за медицинска сестра,
крамерови шини, носила на склопување з а пациенти;
— во дејноста за здравствена заштита на деца
до 6 години, ученици и младина: опремата е иста
како и во дејноста за општа медицина со исклучок
на следнава опрема: маса за преглед со тапациран
дел за бебиња, гермицидна лампа, вага за бебиња,
вага со висинометар, платнен сантиметар, сад за
отисоци за стапала или легло со пластична пресвлека;
— во дејноста за здравствена заштита на женат а : освен опремата за дејноста во општа медицина
и следната специфична опрема: гинеколошки стол
со неопходна опрема за гинеколошки преглед, колпоскоп и апарат за дијатермија,— во дејноста за здравствена заштита на работниците: освен опремата за дејноста во општа
медицина и следната специфична опрема.- орман
за медицинска документација и книги, челно огледало, комплет спекулуми, спирограф, прибор за аеросолтерапија со инхалатор, опрема за одредување на
професионални штетности,— во дејноста стоматолошка заштита: стоматолошки апарат со турбина, стоматолошка столица за
пациенти, сув стерилизатор, апарат за испитување
на виталитетот на забите, орман на лекови и инструменти, масичка за инструменти, комплет инструменти, медикаменти и стоматолошки материјал неопходен за санација и лекување на кариесот, неговите компликации, лекување на пародонтот и екстракција.
— во лабораториската дејност: маса за прием
и тријажа на материјал, маса за хематолошки анализи, маса за анализа на урина, легло со пластична
пресвлека за пациенти, бинокуларен микроскоп со

28 февруари 1992

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

масичка и лампа, центрифугај, спектрофотометар,
сушилник, стерилизатор, вага, фрижидер, потребен
број на ормани за чување на хемикалии и лабораториски садови, бели чаршави, отоман, бројач на
крвни елементи;
— во санитарно-хигиенската дејност: апарат за
дезинфекција на просторија, рачни пумпи за на
грб, запрашувач, работна маса, метални ормани за
медицинска документација, сталажи за опрема и материјали, машина за сметање, дезинфекциони средства, стерилни садови, до колку оваа дејност за
подрачјето на здравствената станица не ја врши
завод за здравствена заштита,— во здравствено-статистичката дејност: работна
маса, орман-витрина за статистички и пропаганден
материјал и стручна литература и машина за пишување;
— во дејноста за обезбедување на лекови и санитетски материјали: рецептурна маса, ормани', полици и витрина за чување на лекови, фрижидер,
орман со клуч за чување на лекови со јако дејство,
железна каса за чување на наркотика.
В) Стручен кадар
Член 15
Здравствена станица треба да има најмалку:
1) За дејноста на општа медицина со итна медицинска помош и домашно лекување 1 доктор по
медицина и 2 здравствени работници со средно образование од медицинска насока и возач за итна
медицинска помош и .домашно лекување на 1800
жители.
2) За дејноста здравствена заштита на жената:
1 здравствен работник специјалист — гинеколог акушер до 5000 жени од генеративниот период и 2
здравствени работници со средно образование со
акушерска насока.
ѕ) За дејноста здравствена заштита на работниците: 1 здравствен работник — специјалист по медицина на трудот или доктор по медицина до 2000
жители и 2 здравствени работници со средно образование од медицинска насока.
4) За стоматолошка заштита: 1 доктор по стоматологија или специјалист и 1 здравствен работник
со средно образование од стоматолошка насока до
3000 жители.
5) За санитарно-хигиенска дејност доколку се организира.- 1 доктор по медицина и 1 здравствен
работник со средно образование од санитарна насока.
6) За дејноста обезбедување со лекови и санитетски материјални средства.- 1 дипломиран ф а р м а цевт.
7) За лабораториска дејност: 1 здравствен работник со средно образование од лабораториска насока.
8) За здравствено-статиетичка дејност: 1 работник со средно образование оспособен за работите
на медицинска статистика.
2. Здравствен

дом

А) Просторни услови
Член 16
Здравствен дом треба да ги има најмалку следните:
1) Во дејноста општа медицина со итна медицинска помош и домашно лекување: ординација од
16 м2, просторија за медицински интервенции од
16 м 2 , чекална од 20 м 2 , просторија за подготовка
од 16 м 2 , картотека 12 м 2 , санитарен јазол за м а ж и
и жени со шпајз за прибор за чистење.
За укажување на итна медицинска помош и
друга медицинска помош треба да организира дневна болница до 10 легла, гаражен простор за возило.
2) Во дејноста за здравствена заштита на децата
до 6 ГОДИНИ:
— здрави деца: советувалиште од 16 м 2 , просторија за имунизација од 16 м 2 стоматолошка орди-
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нација од 16 м 2 , демонстрациона кујна од 16 м 2 ,
просторија за здравствено воспитување од 12 м 2 ,
чекална од 20 м 2 , просторија за подготовка од 16
м 2 и \УС со шпајз за прибор за чистење)
— болни деца: посебен влез, ординација од 16
м 2 , просторија за медицински интервенции до 16' м 2 ,
просторија за подготовка од 16 м 2 , чекална од 20 м 2 ,
просторија за медицинска документација од 12 м 2 ,
санитарен јазол со ш п а ј з за прибор за чистење.
3)Во дејноста за здравствена заштита на учениците и младинците:
а) здравствена заштита на здравите ученици и
младинци: ординација од 16 м 2 , стоматолошка ординација до 16 м 2 , просторија за подготовка од 16
м 2 , просторија, за здравствено воспитание од 8 м 2 ,
чекална од 20 м 2 , просторија за медицинска документација од 12 м 2 , санитарен јазол со шпајз за
прибор за чистење.
б) болни ученици и младинци посебен влез, ординација од 16 м 2 , просторија за медицински интервенции од 16 м 2 , просторија за подготовка од 16 м 2 ,
боксови за изолација од 16 м 2 со одделни машки и
женски ШС, чекална од 20 м 2 , кабина за соблекување од 8 м 2 , санитарен јазол со ш п а ј з за прибор
за чистење.
4) Во дејноста за здравствена заштита на работниците: ординација од 16 мЗ, кабинет за физикални
мерења од 16 м 2 , два кабинета за тестирање и функционална дијагностика од по 16 м 2 просторија за
медицинска документација од 12 м 2 , два бокса за
подготовка од по 4 м 2 , санитарен јазол со шпајз
за прибор за чистење.
5) Во дејноста за здравствена заштита на жената:
а) превентивна заштита: советувалиште од 16 м 2 ,
просторија за подготовка од 16 м 2 , просторија за
медицинска документација од 12 м 2 ;
6) лекување на ж е н и : ординација од 16 м 2 просторија за медицински интервенции од 16 м 2 ехосонографија од 16 м 2 и чекална од 20 м 2 , болнички
соби за до 10 легла исклучиво за раѓање, а не за
прекинување на бременоста и санитарен јазол со
шпајз за прибор за чистење.
б) Во патронажна дејност: простор за поливалентна патронажна сестра од 12 м 2 , простор за
здравствено-воспитни средства од 16 м 2 , простор за
индивидуална работа од 16 м 2 чекална од 16 м 2
и санитарен јазол.
7) Во Стоматолошката дејност:
а) забоздравствена заштита на деца и младина.ординација од 16 м 2 , чекална од 20 м 2 , просторија
з а ' м е д и ц и н с к а документација од 12 м 2 , санитарен јазол со ш п а ј з за прибор за чистење,б) Забоздравствена заштита на возрасни: ординација од 16 м 2 , чекална од 20 м 2 , просторија за
рентген-апарат од 6 м 2 , според посебни прописи од
12 м 2 , санитарен јазол со ш п а ј з з а прибор за чистење ;
в) протетичка лабораторија: заботехничка-лабораторија со 4 м 2 за секое работно место, просторија
за обработка на металот со вентилација од 20 м 2 ,
просторија за обработка и чување на гипс од 6 м 2 .
8) Во санитарно-хигиенската дејност: просторија
од 12 м 2 , просторија за земање на материјал за лабораториско испитување од 8 м 2 , просторија за санитарно-технички потреби и медицинска документација од 24 м 2 , ш п а ј з за ДД средства и опрема
од 12 м 2 , ш п а ј з за токсични материјали од 6 м 2
чекална од 20 м 2 , санитарен јазол со ш п а ј з за прибор за чистење и купатило.
Условите од оваа точка се однесуваат и на епидемиолошката дејност доколку овие две дејности
не се организирани во најблискиот завод за здравствена заштита.
9) Во лабораториската дејност: просторија за земање и приготвување на материјал од 8 м 2 , просторија за лабораториско испитување 8 м 2 , просторија за миење, сушење и стерилизација на лабораториска садови од 8 м 2 , чекална од 16 м 2 и санитарен јазол.
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10) Во рентген-дијагностичката дејност-, чекална
од 20 м 2 , простор за рентген-апарат според посебни
прописи, санитарен јазол со ш п а ј з за прибор за
чистење.
11) Во дејноста за обезбедување со лекови и санитетски материјални средства: просторија за издавање на лекови над 25 м 2 , просторија за чување на
лекови и санитетски материјални средства над 25 м 2 ,
санитарен јазол со шпајз за прибор за чистење.
12) Во социјално-медицинската дејност: просторија за доктор специјалист од 12 м 2 , просторија за
совети од 12 м 2 , просторија за медицинска документација од 12 м 2 , просторија за обработка на статистички материјали од 12 м 2 , санитарен јазол со шпајз
за прибор за чистење.
13) Во пулмофтизиолошката
дејност:
посебен
влез, ординација од 16 м 2 , просторија за медицински
интервенции од 16 м 2 , просторија за земање на лабораториски материјал од 8 м 2 чекална од 20 м 2 ,
просторија за медицинска документација од 12 м 2
санитарен јазол со ш п а ј з за чување на прибор за
чистење.
Б) Медицинска опрема
Член 17
Здравствениот дом обезбедува најмалку:
— во дејноста општа медицина со итна медицинска помош и домашно лекување: освен опремата од член 8 на овој правилник и дефибрилатор со
монитор, амбу-апарат, возило со легло и шише со
кислород, специјална медицинска опрема и сетови
за итна медицинска помош и ЕКГ-апарат;
— во дејноста за здравствена заштита на деца
до 6 години: опремата е исто како во соодветната
дејност на здравствената станица;
— во дејноста за здравствена заштита на учениците и младинците: опремата е иста како во
соодветната дејност од член 14 на овој правилник;
—- во дејноста за здравствена затишта на работниците: опремата е иста како во соодветната дејност од член 14 на овој правилник;
— во дејноста за здравствена заштита на жената: освен опремата за соодветната дејност од член
14 на овој правилник и колпоскоп, амниоскоп и
ехосонографска дијагностика.
— во патронажната дејност: работна маса, столица со наслон, закачалка, 3 униформи за патронажната сестра, комплетна теренска облека за патронажна сестра, диапроектор, машина за пишување,
орман за медицинска документација, литература и
здравствено пропаганден материјал, рачна батериска
лампа, возило за теренска работа,— во стоматолошка дејност:
а) заштита на деца и младинци: опремата за
стоматолошка заштита од член 14 на овој правилник;
б) заштита на возрасни: опремата е иста како
и за претходната точка;
в) ординација за болести на заби и ендодонтот:
освен истата потребна опрема за поливалентната стоматолошка ординација и апарат за електрофореза
со лекови и комплетни инструменти за чистење на
забен камен, а не мора да ја има следната опрема:
апарат за мешање на инкапсулиран материјал, инструменти за амалгам, инструменти за круни и ЦЗК,
шпатули за цемент, кирети, забна клешти, бубрежн и к ! и дентиметар;
г) ординација за протетика и екстракција на заби: освен опремата како за поливалентната стоматолошка ординација и апарат за мешање на инкапсулиран материјал, инструменти з а пародонтопатија,
инструменти за круни, бубрежници, гумена шоља,
дентиметар, н о ж за восок, клешта за клиничка протетика;
д) во заботехничката лабораторија: заботехничка маса, помошна маса, гипс маса, дигестор, компресор, апарат за сечење на гипс, силос за гипс,
поли мотор, апарат за летување, апарат за модели,
апарат за вакум мешање, вибратор, мотор за обработка, апарат за топење на восок;
— во санитарно-хигиенската и епидемиолошката
дејност: иста опрема за овие дејности од член 14
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на овој правилник, доколку овие дејности не се
обезбедени во најблискиот завод за здравствена заштита ;
— во лабораториската дејност: иста опрема од
член 14 за оваа дејност, а за биохемиската лабораторија потребно е и водено купатило со термостат,
аналитичка вага, фотометар, Рн метар, штоперица,
пламеник и за хематолошката лабораторија апарат
?а дестилација, водено купатило, мешалка за мелапжери;
— во рентген-дијагностика,- рентген апарат со
две работни маси (комплет), заштитна столица во
рентген, заштитна кецела и ракавици 2, дозиметри,
штипалки за филмови, рамови и касети, сушилка
за филмови, апарат за делење на филмови, адаптациони наочари, зидни закачалки. (Ако здравствената заштита се пружа на населението над 250 илјади жители, покрај наведената опрема потребно е
уште и одделна камера 100 х 100 и автоматска машина за развивање на филмови, а за подрачје над
50 илјади жители потребно е 1 апарат за флуорографија);
— во дејноста за обезбедување на лекови и санитетски материјални средства: опремата е иста како во соодветната дејност од член 14 на овој правилник,
— во социјално-медицинската дејност: персонален компјутер работна маса, орман — витрина за
статистички и пропаганден материјал и стручна литература и машина за пишување.
В) Стручен кадар
Член 18
Здравствениот дом 'обезбедува кадар од членот
15 на овој правилник со тоа ш т о :
1) За дејностите од точка 1 и 2 од член 15 од
овој правилник најмалку еден здравствен работник
да биде специјалист од соодветната гранка на медицината, односно стоматологијата.
2) За дејноста од точка 4 од член 15 на овој
правилник најмалку еден здравствен работник да
биде специјалист по стоматолошка протетика или
детска и превентивна стоматологија и 2 здравствени
работници со средно образование од стоматолошка
насока, од кои еден за работа во протетичка лабораторија.
3) За рентген-дијагностичката дејност и дејноста
социјална медицина со организација на здравствената дејност по еден специјалист од соодветната гранка на медицината и по 2 здравствени работници со
завршено в и т е , односно средно образование од соодветна насока.
Ако здравствениот дом ги спроведува дејностите
од член 98 став 2 од Законот за здравствената заштита треба да има здравствени работници и за пулмофтизиолошка, епидемиолошка,
санитарно-хигиенска и социјално-медицинска дејност.
3. Болница
А) Просторни услови
Член 19
Општа болница (член 103 од Законот) треба да
им најмалку:
1) За специјалистичко-консултативна здравствена
заштита:
а) влез со ветробран и хол со рецепција, тријажа и заедничка чекална од 30 м 2 , санитарен јазол
за посетителите од 8 м 2 , санитарен јазол со туш за
вработените од 18 м 2 , просторија за возач со простор за носила од 16 м 2 ;
б) внатрешни болести: ординација од 16 м 2 , просторија за медицински интервенции од 16 м 2 кабинет за функционална дијагностика од 16 м 2 , чекална
од 20 м 2 , санитарен јазол за болни и вработени;
в) детски болести: 2 ординации од по 16 м 2 , просторија за медицински интервенции од 16 м 2 чекална од 20 м 2 , санитарен јазол за болни и вработени;
г) општа хирургија: ординација од 16 м 2 просторија за мали хируршки интервенции од 16 м 2

28 февруари 1992

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

просторија за мали хируршки септички салон од
16 м2, гипс сала од 14 м 2 , санитарен јазол за болни
и вработени;
'
д) гинекологија и акушерство: 2 ординации од
2
2
по 16 м , чекална од 20 м , просторија за ехосонографска дијагностика од 16 м 2 , 2 простории меѓусебно поврзани за прекинување на бременоста со
реанимација од 30 м 2 , гардероба од 9 м 2 , санитарен
јазол за болни и вработени.
Доколку се обезбедуваат и други видови специзалистичко-консултативна здравствена заштита потребни се следните просторни услови:
а) заразни болести: ординација од 16 м 2 , просторија за медицинска интервенција од 16 м 2 , чекална
од 20 м 2 , 2 бокса за изолација по 8 м 2 , санитарен
јазол за болни и вработени;
б) неврологија: ординација од 16 м 2 чекална од
20 м 2 , санитарен јазол за болни и вработени. По
потреба може да биде вклучен и кабинет за функционална дијагностика од 12 м 2 ;
в) очни болести: ординација од 16 м 2 , просторија за медицински интервенции од 16 м 2 , темна комора од 16 м 2 чекална од 20 м 2 и санитарен јазол за
болни и вработени;
г) ОРЛ: ординација од 16 м 2 , просторија за медицински интервенции од 16 м 2 чекална од 20 м 2 ,
санитарен јазол за болни и вработени. По потреба
може да биде вклучен и кабинет за функционална
дијагностика од 12 м 2 ;
д) ортопедија и травматологија-. ординација од
16 м 2 просторија за медицински интервенции од 16
2
м , гипс сала од 16 м2, чекална од 20 м 2 , санитарен
јазол за болни и вработени;
ѓ) кожни и венерични болести: ординација од
16 м2, просторија за медицински интервенции од 16
2
м , чекална од 20 м 2 , санитарен јазол за болни и
вработени,е) медицинска рехабилитација: ординација од 16
м 2 просторија за медицински интервенции од 16 м 2 ,
кабинет за физикална терапија од 16 м 2 , чекална
од 20 м 2 и санитарен јазол за болни и вработени;
2) Лабораториска дијагностика:
а) биохемиска и хематолошка лабораторија: просторија за прием и издавање материјали од 12 м 2 ,
просторија за земање материјал од болни 12 м21,
просторија за тријажа и сепарација на материјалот
од 8 м 2 .
Биохемиска лабораторија: просторија за две работни маси од 16 м 2 , просторија за рутински анализи на урина и фецес со две работни маси од 16 м 2 .
Хематолошка лабораторија: просторија за две
работни маси од 16 м 2 , просторија за миење на1
лабораториски садови од 12 м 2 , шпајз од 8 м 2 , чекална од 20 м 2 , санитарен јазол за болни и вработени.
Диг.естор е задолжителен за биохемиската лабораторија, а во просториите за рутински анализи и
хематолошката лабораторија задолжително се обезбедува дополнителна вентилација.
3) Радиолошка дијагностика:
— просторија за прием и издавање на налози со
медицинска документација од 16 м 2 ;
— простории за дијагностика (интернистичка, гинеколошко-акушерска, педијатриска и општа хируршка од по 24 М2;
— чекални зависно од видот на организираните
дијагностики или една заедничка чекална од 50 м 2 ;
—' гардероби за болни —- кабини од по 4 м 2 ;
— санитарен јазол за болни и вработени.
4) Доколку се обезбедува специјалистичко-консултативна стоматолошка заштита се применуваат нормативите од примарната здравствена заштита во однос на просторот, стоматолошка опрема и стручен
кадар.
5) Ако болницата организира и други специјализирани кабинети потребни се следните просторни
услови.
а) кабинет за хипертензија: ординација од 16 м 2 ,
просторија за медицински интервенции од 16 м 2 и
чекална од 20 м 2 , заедничка со другите кабинети,-
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б) кабинет за ендокринологија со дијабет: покрај
просториите од претходната точка и просторија за
работа со мала група од 20 м 2 ;
в) кардиолошки кабинет.- покрај просториите наведени во точка а) и просторија за функционална дијагностика од 24 М2;
г) гастроентерохепатолошки кабинет: покрај просториите наведени во точка а) содржи простории за
абдоминална ехосонографија, горно-дигестивна и долно-дигестивна ендоскопија од по 16 м 2 и простории
за ендоскопија и лапароскопија од 32 м2,;
д) хематолошки кабинет: покрај просториите наведени во точка а) содржи и просторија за цитохематологија од 32 м 2 , просторија за имунохематологија и коагулопатија од 36 м 2 и просторија за миење
садови од 12 М2;
ѓ) н е в р о л о ш к и кабинет: покрај просториите наведени во точка а) содржи просторија за имунонеф р о л о ш к а лабораторија од 16 м 2 и просторија за
функционално испитување на бубрезите од 16 м 2 ;
е) ревматолошки кабинет: простории наведени во
точка а);
ж) алерголошки кабинет: покрај просториите од
точка а) содржи и кабинет за функционална дијагностика од 16 М2;
з) имунолошки кабинет: содржи простории од
точка а);
ѕ) невролошки кабинет содржи простории од точка а).
6) Болничка здравствена заштита-.
а) Приемно одделение: рецепција (прием тријажа, санитарна обработка на болен, отпуштање и информации) од 16 м 2 , архива од 16 м 2 , ординација од
16 м 2 , просторија за медицински интервенции од 16
,м 2 , чекална од 32 м 2 , санитарен пропусник и гарде' роба со
и бања од 36 м 2 .
б) Болничка единица:
1) болничка единица за стандардна нега има
болнички легла распоредени по болнички соби. Од
нив 20% се сместени во двокреветни, 50% во трокреветни, 30% во шестокреветни соби и една еднокреветна болничка соба. За едно легло потребни се
најмалку 3,5 м 2 на едно болничко легло за деца до
две години, 4,5 м 2 за деца од 2 до 14 години и 16 м 2
за младинците и возрасните.
Оддалеченоста меѓу болничките легла изнесува
најмалку 80 см, а од ѕидот 75 см.
Болничката единица ги има следните простории:
ординација од 16 м 2 , просторија за медицински интервенции од 16 м 2 , соба за лекар од 16 м 2 , соба за
медицински сестри од 16 м 2 просторија за чист веш
од 8 м 2 трпезарија за чајна кујна од 48 м 2 , бања
со када од 16 м 2 , бања со два туша од 16 м 2 , санитарен јазол за болни и вработени.
Болничката единица за деца има најмалку и просторија за лабораторија од 14 м 2 и млечна кујна од
16 м 2 .
2) болничка единица за интензивна нега има најмалку 4 болнички легла, распоредени во една или
две простории. Потребниот простор по еден кревет
изнесува најмалку 9 м 2 . Единицата има просторија
за резервни апарати од 16 м 2 и просторија за умрени ОД 6 М2;
3) болничка единица за хронична интермитентна
хемодијализа доколку се организира ваква дејност
покрај наведените простории од подточка 2) содржи:
просторија за асептички интервенции од 16 м 2 , дијал и з а единица од 5 м 2 , просторија за НВѕАг позитивни болни од 5 м 2 , чекална за НВѕАГ негативни
од 10 м 2 , просторија за чистење и стерилизација на
апарати од 16 м 2 , просторија за реверзибилна осмоза од 20 м 2 , шпајз за раствори за парентерална
употреба и потрошен материјал од 32 м 2 , ш п а ј з за
септичен материјал од 4 м 2 шпајз за асептичен материјал од 8 м 2 , санитарен простор за НВѕАГ негативни од 3 м, санитарен простор за НВѕАГ позитивни од 12 м 2 .
в) Одделение
Болницата организира по правило по две болнички единици за стандардна нега во одделенија и
тоа најмалку за-, внатрешни болести, детски болести,
општа хирургија и гинекологија и акушерство.
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Член 20
7) Породилиште
Болничката единица породилиште — покрај условите од болничката единица за стандардна нега има
и родилна сала од 14 м 2 породилен стол, просторија
за хигиенска обработка на бремените од 24 м 2 , просторија за бремените — предродилка сала со 8 м2'
по легло, просторија за изолација од 16 м 2 , просторија за РН-метрија од 16 м 2 , 2 простории за вработените од по 16 м 2 , просторија за новородените од
20 м 2 просторија за реанимација на новородените
од 16 м 2 , просторија за недоносени од 10. м 2 , млечна
кујна од 48 м 2 со посебен нечист и чист влез, простор за миење на садови од 8 м 2 , гардероба со мијалници од 24 м 2 , шпајз со чист и нечист дел од 24
м 2 и просторија за ладилници од 8 м 2
Член 21
8) Оперативен блок
Оперативниот блок соодветно комуницира со
болничкиот дел, приемната служба, просторот за стерилизација и просторот за централна стерилизација
доколку постои.
а) Поширокиот дел на оперативниот блок содржи најмалку: контролен пункт за влез и излез од
16 м 2 , простории за стручниот кадар од 32 м 2 , санитарен пропусник (машки и женски) со тушеви од
24 м 2 , просторија за носила од 16 м 2 , просторија за
нечиста облека и прибор за чистење од 8 м 2 , просторија со два подвижни рентген-апарати и автоматска
темна комора од 16 м 2
б) Потесниот дел на оперативниот блок се состои:
— за општа хирургија: најмалку 2 операциони
сали (за -септички и асептични случаи) од 80 м 2 , 2
простории за пресвлекување на стручниот кадар од
28 м\ 2 простории за миење раце од 28 м 2 , стерилизација од 16 м 2 , просторија за резерви на стерилен
материјал од 12 м 2 и просторија за будење и постоперативен третман од 16 м 2 ;
— за гинекологија и акушерство: најмалку 1
операциона сала од 40 м 2 , 2 простории за пресвлекување на стручниот кадар од 28 м 2 , 2 простории
за миење раце од 28 м 2 , стерилизација од 16 м 2 ,
просторија за резерва на стерилен материјал од 12
м 2 , просторија за будење и постоперативен третман
од 16 м 2 и просторија за реанимација на новородените од 16 м 2 .
Една операциона сала доаѓа на 30 до 40 легла
за општа хирургија и гинеколгија и акушерство.
Ако има легла и за останатите хируршки дисциплини една операциона сала доаѓа на 40—50 легла.
Член 22
9) Стерилизација
Централна стерилизација и супстерилизација - претставува просторна целина со посебен влез, повр^
зана со сите болнички единици особено со оперативниот блок и содржи простор за администрација
од 16 м 2 , за миење, сортирање и дезинфекција од
16 м 2 , просторија за миење и сортирање чист материјал од 16 м 2 , просторија за сува стерилизација и
автоклав 2 х 32 м 2 , просторија за издавање стерилен
материјал од 16 м 2 , просторија за вработени за стерилизација од 16 м 2 санитарен јазол од 6 м 2 и шпајз
за асептичен материјал од 8 м 2
Член 23
10) Обезбедување со крв
За дејноста обезбедување со крв и крвни деривати: чекална од 16 м 2 , просторија за медицинска
документација од 12 м 2 , ординација од 16 м 2 , просторија за земање на крв од 16 м 2 , трпезарија со
чајна кујна од 16 м 2 , просторија со асептичен блок
за издавање крвни компоненти од 16 м 2 лабораторија за контрола на крвта и интерреакции од 16 м 2 ,
лабораторија за имунохематолошки тестови од 12 м 2
перална со стерилизација од 16 м 2 , просторија за ладилници од 16 м 2 ординација од 16 м 2 , магацин од
16 м 2 , санитарен јазол за дарители и вработени.
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Член 24
11) Болничка аптека
Обезбедување со лекови и санитетски материјални средства: официна од 25 м 2 , просторија за сместување и чување на лекови над 25 м 2 , лабораторија
за изработка на магистрални облици за потребите на
болничките одделенија од 20 м 2 и санитарен јазол.
Ако болничката аптека изработува инфузиони
раствори и лекови кои се изготвуваат по асептичка
постапка, мора да има лабораторија со следните
простории: просторија за миење на амбалажа, просторија за добивање на прочистена вода, простор з а
стерилизација, просторија за макроскопска контрола
и с а н и р а њ е , просторија за припрема и изработка на
раствори, просторија за чување на готови парентерални раствори и лабораторија за контрола и испитување на произведените препарати од 20 м 2 . Вкупната површина на лабораторијата да изнесува 100 м 2
Член 25
12) Патологија
Во делот за обдукција и биопсија потребни се
следните простории:
а) Оддел за обдукција,— обдукциона сала од 50 м 2 , разладна комора за
два ладилника од 30 м 2 , подготовка и диспозиција
на трупот од 20 м 2 , подготовка и миење на обдуцентот од 14 м 2 , ш п а ј з за дезинфекциони средства од
4 м 2 , просторија за фиксирани материјали од 9 м 2 ,
санитарен јазол со туш и ЧУ С од 12 м 2
б) Одел з а хистопатолошка дијагностика:
- хистопатолошка лабораторија од 16 м 2 , прием
на материјал и медицинска документација од 8 м 2 ,
просторија за лекари од 16 м 2 , ш п а ј з за хемикалии
од 8 м 2 , ш п а ј з за дезинфекциони средства од 4 м 2 ,
миење садови од 8 м 2 , магацин за биоптички и секциран материјал од 12 м 2 и санитарен јазол.
Оделенијата од општата болница задолжително
доставуваат материјал за хисто-патолошка дијагностика.
Член 26
13) Други услови
Во кругот на општата болница, задолжително
постојат услови за хигиенско згрижување на септичките делови, ампутираните делови на човечкото
тело.
Општа болница обезбедува услови за кремирање
на ампутираните делови од човечкото тело.
Член 27
Болницата што организира исхрана обезбедува
најмалку: централна просторија за чување на намирници за подолг период од 24 м 2 , за чување на дневни резерви од 16 м 2 , за обработка на намирниците
од 12 м 2 , просторија за приготвување на храна од
32 м 2 , просторија за миење на садови од 16 м 2 , просторија за амбалажа од 12 м 2 , санитарен јазол за
вработените со туш и \УС од 12 м 2 .
Член 28
Болницата обезбедува систем на светлосна сигнализација од секоја болничка соба, односно од секое болничко легло, а во просториите на стручниот
кадар и звучна сигнализација.
Осветлувањето на оперативните и салата за породување има јачина од 600—1000 лукса, во ординациите и лабораторите од 250—500 лукса, во болничките соби 60 лукса, во ходниците 40 лукса, а ѕидните
светилки покрај болничките постели 100 лукса.
Температурата во грејната сезона во ординациите и болничките соби е 293,15 К. Во детските болнички соби, собите за интензивна нега и во р о д е ната сала 297,15 К., а во чекалните 291,15 К. и другите работни простории од 293,15 К.
Член 29
Работните единици односно специјалистичко-консултативни дејности во општата болница, заради порационално искористување на просторот м о ж а т да
имаат заеднички операциони сали, централна стерилизација, заеднички чекални и други простории, ако
тоа го дозволуваат градежно-техничките и комуникациските услови на објектот.
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Б) Медицинска опрема
Член 30
1. Специјалистичко-консултативна здравствена заштита :
а) општата медицинска опрема во ординациите е
иста како и во ординациите од примарната здравствена заштита, а зависно од видот на здравствената
заштита е дополнета и со медицинска опрема карактеристична за одредена специјалност.
б) опрема во просториите за интервенции: 1 легло, 2 столици со и без наслон, подвижен параван, 2
ормани за лекови, инструменти и за санитетски материјал, подвижна масичка за лекови и инструменти,
ладилник, сув стерилизатор, решо, подвижна рефлектор-лампа, носила на расклопување на болни, апарат
за кислород, дефибрилатор, аспиратор, светилка со
батерии, касети за стерилен материјал и инструменти, бубрежници, пинцети разни, ножици, пеани,
држачи за јазик, прибор за клизма, прибор за инфузија со сталак, слушалки, апарат за крвен притисок,
садови за топломери и топломери.
Покрај оваа стандардна опрема за медицински
интервенции во хируршките гранки се потребни и :
инструменти за мала хирургија, разни крамерови шини, спекулуми за нос и уво, жлебасти сонди, орман
за анестезиолошки материјал, гумени ракавици и
прибор за вадење на страно тело, тубуси за ендотрахеална интабулација.,
Во просториите за интервенции во другите видови на здравствена заштита покрај стандардната опрема има и специфична опрема за одредени специјално сти.
Опремата во чекалните се состои од столчиња за
12 до 16 болни, ниски масички, зидни или стоечки
закачалки, хигиенски канти за отпадоци со педали.
в) доколку во болницата постои и оддел за заразни болести чекалната треба да има и боксови за
изолација, во кои има легло за преглед, закачалка,
канта за отпадоци и сад со средство за дезинфекција.
г) доколку болницата има организирано кабинети од одделни специјалности истите се опремени со
медицинска опрема за функционална дијагностика
зависно од видот на кабинетот,д) гипс-сала-. 2 маси за болни и повредени со и
без можност за експанзија 2 столчиња за лекар и
пациент, 1 маса за инструменти, 1 орман за инструменти и прибор, 1 метално лавабо, легени, скалник
за болни, метален пулт за припрема на гипсани завои, подвижен параван со завеса, количка или легло
за транспорт, негатоскоп, ножици, клешти„ каиши,
закачалка и работна облека за вработените (гумени
престилка ракавици, каљачи);
ѓ) лабораториска дијагностика — биохемиска и
хематолошка лабораторија: лабораториски маси и
столици, спектрофотометар, пламен фотометар, центрифуги, водено купатило со термостат, ладилник со
простор за длабоко ладење рН-метар, апарат за електрофореза, апарат за дестилација, редестилација или
деминерилизација, електричен шпорет, орман-витрина за прибор и хемикалии, бинокуларен микроскоп
со прибор, пламеник, бројач на крвни елементи, колориметар, центрифуга за хематокрит, аналитичка и
аптекарска вага, ексикатор, висечка ѕидна витрина,
дводелен садомијач и орман за дезинфекциони средства,е) радиолошка дијагностика: РТГ апарат за интернистичка, гинеколошко-,акушерска, педијатриска и
хируршка дијагностика, стандардна опрема за темна
комора со уреди за сушење на филмови и негатоскоп.
ж) обезбедување со крв и крвни деривати: ладилник за крв за 300 шишиња и за непрегледана
крв за 300 шишиња, центрифуги (со и без ладење),
бинокуларен микроскоп, сув стерилизатор, термостат,
рН метар, лабораториски мешалки, водено купатило,
аналитичка и аптекарска вага, бројач на крвни елементи, останата лабораториска опрема и бетонирано
лавабо за дезинфекција на крв и соодветен мебел.
з) обезбедување со лекови и санитетски материјални средства: прецизни ваги, железен орман за чување на наркотика, ладилник за чување на лекови,

Бр. 11 -

Стр. 127

серуми и вакцини, железен орман за чување на лесно запаливи материи, апарат за дестилација на вода
и потребна апаратура и лабораториски прибор за
изработка и производство на магистрални облици.
Опрема за лабораторија за изработка на инфузиони раствори-, машина за миење на шишиња, сув
стерилизатор, апаратура за добивање на пречистена
вода, автоматски парен стерилизатор, ламинар ф л о у
или. асептичка комора, комплет опрема за мембраната филтрација и потребен лабораториски прибор.
ѕ) здравствена статистика: ормани, биро со толче, машина за пишување и сметање, здравственопросветен материјал.
и) обдукција и биопсија.— обдукциона сала- мермерна маса или маса
поставена со нерѓосувачки лим, хируршка зидна лампа, висечка Бага за мерење на органи, витрини за
инструменти, сув стерилизатор, гермицидна лампа,
обична маса, плакар за п р е с т и л к а каљачи и чорапи;
—- орман за депозиција на трупови со 5 подвижни маси з а трупови;
— хистолошка лабораторија: работни маси„ ладилник, микротом, криостатски микротом, апарат за
боење, центрифуга, апарат за фиксација, сув стерилизатор, парафикс, ормани, бинокуларен микроскоп,
водено купатило, аналитичка вага, дигестор;
— просторија за доктор: работна маса и столче
со наслон и навој, орман, машина за пишување и
диктафон.
,
2. Болничка здравствена заштита
а) приемно одделение: работна маса, работно
столче со наслон, орман — гардероба за вработените, орман за медицинска документација, машина за
пишување, канта за отпадоци, каса, работна облека
з а вработените,б) болничка единица:
1) Стандардна нега (двокреветни, трокреветни и
шестокреветни соби): болничка постела, нслќно орманче, орман за гардероба на болниот, постелнина,
облека за болните според постојните нормативи, болничка наметка за болниот, болнички папучи за болниот.
2) Интензивна нега (четворокреветна соба): болничка постела со максимална можност з а промена на
положбата, ноќно орманче, подвижни масички з а
инструменти и лекови, ормани за инструменти и лекови, бактерицидни лампи, дефибрилатор, централна
инсталација за кислород со приклучок за секоја постела, комплети за венесекција и трахеотомија, опрема за стерилизација, централа за контрола на монитори, работна маса — пулт за медицинска сестра,
работно столче.
3) Просторијата з а интензивна нега наменета за
хемодијализа и хемофилтрација мора да има додатна специфична опрема„ апарати, пречистувачи на
вода и соодветни инструменти.
в) соба за доктор или медицинска сестра: работна маса, работни столчиња, гардеробен орман, полукауч со постелнина, орман-витрина со апарат за
крвен притисок, слушалки, машина за пишување,
светилка со батерии, канта за отпадоци, работна облека.
Во работната соба за медицинска сестра треба
да има и сигнална табла за регистрација на повици
од болните.
г) ординација.- опремата е идентична со истата
во специјалистичко-консултативната здравствена заштита (освен лекарска торба).
д) медицински интервенции: просторијата е опремена како истата во специјалистичко-консултативната
здравствена заштита.
ѓ) трпезарија со чајна кујна: опремата и големината на просторијата се одредува зависно од бројот
на болните.
— трпезарија: маси за болни, столчиња, чаршави за маси, бокали и чаши, инсталација за топла и
ладна хигиенски исправна вода,— чајна кујна: електричен шпорет или решо,
ормани за садови, дводелен садомијалник, ладилник,
работна маса, садови и прибор за јадење, канти за
отпадоци.
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е) бања со два туша: туш-кади, мијалници, полици и закачалки за гардероба и ^ С .
з) бања со када: када, мијалник VIС, орман —
гардероба.
ѕ) оперативен блок.1) Подготовка на стручниот кадар: боксови со
мијалници, гардеробни ормани со полици за хируршка облека, хируршка облека, маски капи, прест и л к а канта за отпадоци.
2) Подготовка на болниот: болничка постела со
подвижен сталак за инфузии, количка или подвижно легло за болни, орман за лекови и инструменти,
апарат за крвен притисок, слушалки, подвижна масичка за лекови и инструменти, закачалка, столчиња
со навој, канта за отпадоци, чаршави и ќебиња.
3) Стерилизација: автоклав, електричен сув стерилизатор, работна маса за припрема, ормани за материјал, добоши и облека.
4) Операциона сала: операциони маси (со каниш за фиксирање) таванска операциона лампа, подвижна операциона лампа, апарат за анестезија, негатоскоп, аспиратор со прибор„ дефибрилатор со монитор, подвижен РТГ апарат, автоматски екартер за
стомачен ѕид, холедоскоп за билијарна хирургија,
електроскалпел, масички за веш, држачи за инфу
зип, подвижно легло или количка, стерилни садови,
добошм, легени и бубрежници, соодветен број на сетови за општа хирургија и гинекологија и акушерство, чаршави, мантили, столчиња на навој.
5) Родилна сала: стандардни постели за породување, подвижни рефлектор лампа, подвижни масички
за инструменти и лекови, подвижно легло или количка, апарат за крвен притисок и слушалки, троканален — подвижен ЕКГ апарат, држачи за инфузија,
маса за повивање на бебиња, аспиратор з^ бебиња
со прибор, апарат за кислород, респиратор, кардиотокограф, вакум екстрактор, инкубатор, добоши, легени, стерилен веш, перфоратори, краниокласт —
дво и тролистен, инструменти за ембриотомија, инструменти за венесекција, инструменти за киретажа,
катетери, кивети, дренови, клешти, ножици, форцепс
клешта, ехосонографски апарат и амниоскоп.
6) Млечна кујна во породилиште: стерилизатор,
фрижидери, електричен шпорет, казани од росфрај,
големи садопери за чисти и нечисти шишиња.
7) Централна стерилизација: автоклави со програмери за притисок и температура, електрични суви стерилизатори, маси со работна површина од нерѓосувачки лим, ормани за чување на стерилни добоши, кивети, метални кутии.
В) Стручен кадар
Член 31
Општата болница се организира по правило за
население над 50.000 жители со следниот стручен
кадар:
1) за внатрешни болести: на секои 20 болнички
легла 1 специјалист по интерна медицина и 3 здравствени работници со средно образование од медицинска насока или з специјалисти на едно одделение,2) за детски болести: на секои 15 болнички легла 1 специјалист по педијатрија и 3 здравствени работници со средно образование од медицинска насока или 3 специјалисти на едно одделение,3) за хируршки болести: на секои 15 болнички
легла 1 специјалист по општа хирургија и 3 здравствени работници со средно образование од медицинска насока или 4 специјалисти од хируршките гранки на едно одделение,4) за акушерство и гинекологија: на секои 15
болнички легла 1 специјалист по акушерство и гинекологија и 3 здравствени работници ро средно образование од акушерска насока или 4 специјалисти
гинеколози-акушери на едно одделение,5) за анестезија и реанимација: 1 специјалист
по анестезиологија со реаниматологија и 1 здравствен работник со средно образование од медицинска
насока на 30 болнички постели, или најмалку 2 анестезиолози за општа хирургија и гинекологија и акушерство;
6) за лабораториска дејност: 1 специјалист по медицинска биохемија, а на секои 26—32 болнички лег-
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ла и по 1 здравствен работник со средно образование од лаборантска насока;
7) за радиолошка дијагностика: 1 специјалист по
радиодијагностика и 2 здравствени работници со
средно образование од радиолошка насока;
8) за обезбедување со лекови и санитетски материјални средства: 1 здравствен работник со завршен
фармацевтски факултет и 1 здравствен работник со
средно образование од фармацевтска насока;
9) за обезбедување на крв и крвни деривати: 1
специјалист по трансфузиологија и 1 здравствен работник со средно образование од лаборантска насока оспособен за вршење на работи во областа на
трансфузиологија,10) за здравствена статистика: 1 специјалист по
социјална медицина, 2 здравствени работници со
средно образование од медицинска насока на секои
200 болнички постели;
11) за обдукција и биопсија: 1 специјалист по патолошка анатомија или судска медицина и 1 здравствен работник со средно образование од лаборантска насока.
За специјалистичко-консултативните служби потребно е најмалку по 1 специјалист од соодветната
гранка на медицината и 1 здравствен работник со
средно образование од соодветната насока освен за
хируршките гранки на медицината каде е потребно
по 1 специјалист и 2 здравствени работници со средно образование од медицинска насока.
Член 32
Во стандардната нега на болни во болничката
здравствена заштита се обезбедува континуирана (24
часа) работа при што докторите работат во дежурства, а другиот персонал во смени.
За работата во втора и трета смена бројот на
медицински сестри во втора смена треба да изнесува ѕо10/^ а во третата ЗОв/о од бројот во првата смена.
Во одделението за интензивна нега составот ш
Предвидениот тим во прва смена треба да се однесува и за другите две смени.
Член 33
Ако општата болница во одделни гранки на медицината има организирано и болничко лекување
тогаш од стручен кадар има најмалку:
— за заразните болести, заболувањата на уво,
нос и грло, максилофацијалната хирургија и очните заболувања на 15 болнички легла 1 специјалист
од соодветната гранка на специјалност и 3 здравствени работници со средно образование од медицинска насока,— за кожно-венеричните, нервните и душевните
заболувања на 20 болнички легла 1 специјалист и
3 здравствени работници со средно образование од
медицинска насока.
— за диетална исхрана општата болница обезбедува најмалку 1 диететичар.
Специјална болница
Член 34
Специјална болница (член 104 од Законот) ги
обезбедува најмалку просторните услови и медицинската опрема пропишани за работа на општа
болница, односно на соодветни работни единици на
општа болница во зависност од тоа за кои болести,
возраст и пол специјалната болница е основана.
Член 35
Специјалната болница од интернистичките односно од хируршките гранки на медицината од
стручни кадри обезбедува: 1 специјалист од основната дејност на болницата и 2 здравствени работници со средно образование од медицинска насока
на 25 болнички легла.
4. Медицински центар
Член 36
Медицински центар (член 105 од Законот) обезбедува простор, медицинска опрема и стручни кадри
предвидени со овој правилник за почнување со работа на здравствен дом и условите з а општа болница.
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Покрај условите ед став 1 на овој член медицинскиот центар треба да има простории и други услови за изолација на болните од заразни б о л е с т како
к соодветна медицинска опоема и стручен кадар.
5. Завод
Член 37
Завод (член 106 од Законот) обезбедува простор,
медицинска опрема и стручни кадри предвидени со
овој правилник за специјална болница, во зависност
од тоа за кои болести, за која возраст и пол заводот
е основан.
6. Инсгитут
Член 38
Институт (член 107 од Законот) обезбедува просторни услови, медицинска опрема и стручни кадри
кои со овој правилник се предвидени за завод
(член 37). Институтот обезбедува соодветни простории услови, медицинска опрема и стручни кадри за
научно-истражувачка и наставна дејност согласно посебни прописи.
7. Завод за здравствена заштита
А) Просторни услови
Член 39
1. Санитарно-хигиенска дејност: лабораторија за
2
вода 16 м , лабораторија за испитување на храна
16 м 2 , лабораторија за физикалки мерења и индустриска токсикологија 25
просторија за специјалист 12 м 2 , просторија за миење на садови 10 м 2 ,
просторија за чување на стерилни садови и друг
стерилен материјал 16 м 2 .
2. Епидемиолошка дејност: просторија за обработка на акутни заразни болести 16 м 2 , просторија
за масовни незаразни болести 16 м 2 , просторија за
имунизација 16 м 2 .
3. Лабораториска дејност: просторија за микробиолошки анализи 16 м 2 , просторија за паразитолошки анализи 16 м 2 , просторија за прием на материјал 10 м 2 просторија за подготвување на хранливи подлоги 10 м 2 просторија за миење и стерилизација 16 м 2 .
4. Социјална медицина: просторија за специјалист 12 м 2 просторија за стручен кадар 16 м 2 , просторија за медицинска документација 12 м 2 , просторија за обработка на статистички материјал 12 м 2 .
Б) Медицинска опрема
Член 40 ,
1. За санитарно-хигиенската дејност: лабораториски маси, ормани за сместување на лабораториски
материјал, орман за анализи, извештаи и медицинска
документација, ладилник,
микроскоц,
електрична
центрифуга, опрема за испитување на микроклима,
кататермометри, ротацион хигрометар, Ламбректов
полиметар, опрема за детекција на гасови, опрема
за испитување на прашина, Хелиге-компаратор за
испитување на вода, р Н метри, дигестор, сушилница, печка за жарење, апарат за одредување на белковини, апарат за одредување на масти, водена бања, рефрактометар, полариметар, колориметар, центрифуга по Герберг, спектрофотометар, ексикатор и
друг неопходен лабораториски прибор.
2. За епидемиолошката дејност: 2 формалински
апарати за дезинфекција, запрашувачи, распрашувачи, сув стерилизатор ,неопходни дезинфекциони средства, комбиниран „Ескулап" апарат за дезинфекција на простории, рачна пумпа за на грб, ладилник
и карти на подрачјето.
3. За лабораториската дејност: 2 електрични
аутоклава, 2 аглутиноскопа, апарат за дестилација
на вода, електрични центрифуги, мал и голем ладилник, компаратор за одредување рН, 2 микрос к о п , електрична мешалка, печка за серумски подлоги, пумпа за водеќ млаз по Катлер, електричен
стерилизатор од среден и мал тип, 2 термостата од
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голем тип, 2 ваги за центрифуга, прибор за земање
и праќање на лабораторискиот материјал и друг
прибор потребен за лабораториите;
4. За социјално-медицинската дејност: витрина за
библиотека, орман з а медицинска документација, орман за здравствено-воспитни материјали, машина за
пишување, машина за сметање, комплет апаратура
и материјали за здравствено просветување и персонален компјутер.
В) Стручен кадар
Член 41
1. За санитарно-хигиенската дејност: 2 специјалисти по општа хигиена и санитарна хемија, 2
здравствени работници со средно образование од
медицинска или санитарна насока.
2. За епидемиолошката дејност: 2 специјалисти
по епидемиологија и 3 здравствени работници со
средно образование од санитарна насока.
3. За лабораториската дејност: 1 специјалист по
микробиологија со паразитологија и 3 здравствени
работници со средно образование од лабораториска
насока.
4. За социјално-медицинската дејност: 1 специјалист по социјална медицина со организација на
здравствената дејност, 1 здравствен работник со више образование и 3 здравствени работници со средно образование од медицинска насока.
Член 42
За целосно извршување на работите заводот
треба да има организирано развиена служба за дезинфекција, дезинсекција и дератизација.
A) Просторни услови
Службата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација обезебдува: просторија за раководител
на службата 12 м 2 , просторија за стручен кадар од
16 м 2 , просторија за издавање на препарати 10 м 2 ,
магацин 16 м 2 , просторија за чување на опрема:
запрашувачи, распрскувачи 12 м 2 , просторија за технички персонал 16 м 2 , гаража за возило 20 м 2 .
Б) Медицинска опрема
Опрема за детекција на гасови, опрема за испитување на прашини, рН-метри, апарат за дезинф е к ц и ј а на простории, рачни пумпи за на грб 3—4,
карти за подрачјето што го покрива, прибор за земање и пра!ќање на лабораториски материјали.
B) Стручен кадар
1 специјалист по општа хигиена или епидемиологија, 4 со средно образование од здравствена насока, 4 немедицински работници и 1 возач.
8. Клиника
Член 43
Клиника (член 108 од Законот) обезбедува простор, медицинска опрема и стручни кадри предвидени во овој правилник за специјална болница, во
зависност од тоа за кои болести клиниката е основана и дали клиниката врши специјалистичко-консултативна и болничка дејност или само специјалистичко-консултативна дејност од определена гранка на медицината односно стоматологијата.
П о к р а ј условите од став 1 на овој член клиниката обезбедуа просторни услови, медицинска опрема и стручни кадри за изведување на наставна
дејност, за стручно оспособување и усовршување на
здравствените работници и за научно-истражувачка
дејност во областа на медицината, односно стоматологијата, според одредбите од Законот за здравствената заштита и посебни прописи за наставната
односно научно-истражувачката дејност. Клиниката
има современа библиотека.
Клиника обезбедува најмалку 9 м 2 по една болничка постела, односно еден стручен тим од високодиференцирани кадри на 9 легла.
9. Клинички центар
Член 44
Клинички центар (член 109 од Законот) се состои од клиники за хируршки болести (абдоминална,
кардиоваскуларна, торакална, неурохируршка,, трауматолошка, пластично-реконструктивна, детска хи-
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рургија и урологија); ортопедски болести; за внатрешни болести; инфективни болести; хематологија;
детски болести; гастроентерохепатологија; пулмоалерологија, ендрокринологија, нефрологија, реуматологија; токсикологија; за гинекологија и акушерство,за очни болести; за уво, нос и грло; нервни и душевни болести; кожни и венерични болести; кардиологија, градни болести и ТБЦ.
Клиничкиот центар обезбедува најмалку услови
за вршење на клиничко-биохемиска дејност, радиодијагностика,- радиотерапија и онкологија, обезбедување со крв и крвни деривати, лекови и медицински
потрошен материјал, судско медицинска обдукција
и биопсија, како и кремација на ампутирани и други делови од човековото тело.
Клиничкиот центар обезбедува услови и за дијагностички и терапевтски процедури од сите специјалности од областа на стоматологијата и тоа болести
на устата и парадонтот, забите и ендодонтот, стоматолошка протетика, болести на максилофицијална
хирургија, дентална патологија, детска и превентивна
стоматологија и други гранки од стоматологијата.
Клиничкиот центар обезбедува простор, медицинска опрема и стручни кадри предвидени со овој
правилник за клиника и се оснива за население над
2.000.000 жители.
10. Аптека
Член 45
А) Просторни услови
Аптека (член 111 од Законот) обезбедува најмалку: официна од 16 м 2 , просторија за чување на
лекови и аптекарска амбалажа од 10 м 2 , и санитарен јазол.
Аптеката како самостојна здравствена јавна организација се основа за подрачје со население над
200.000 жители.
Аптеката може да обезбедува и: просторија за
вршење анализи на идентитет, просторија за асептичка припрема на лекови, просторија за припрема
на дестилирана вода.
Аптеката може да има галенска лабораторија
и лабораторија за испитување и контрола на изработени гален,ски препарати.,
Доколку се организира галенската лабораторија
обезбедува: складиште з а ' чување на суровини и
амбалажа 15 м 2 , просторија за припрема на контактна амбалажа 8 м 2 , просторија за производство
на галенски препарати 15 м 2 , просторија за изработка на дестилирана вода 6 м 2 , складиште за чување на готови препарати 12 м 2 . Галенската лабораторија во која се припремаат и изработуваат ф а р мацевтски облици по асептичка постапка, треба да
се обезбеди соодветен простор и опрема.
Лабораторијата за контрола и испитување на
произведените галенски лекови треба да има просторија за хемиска и ф и з и ч к а анализа и просторија за
чување на хемикалии од 20 м 2 . .
Б) Медицинска опрема
Железен орман за чување на наркотика, ладилник, железен орман за запаливи материи, прецизни
ваги, лабораториски прибор потребен за изработка
на магистрални лекови.
Галенската лабораторија треба да има соодветна опрема и лабораториски прибор во зависност од
технологијата на припремањето на галенските облици.
В) Стручен кадар:
4
Аптеката треба да има најмалку 1 дипломиран
фармацвет.
Галенската лабораторија, доколку' се организира
обезбедува 1 специјалист по фармацевтска технологија, а лабораторијата за контрола специјалист по
испитување и контрола на лекови.
11. Природно лекувалиште
Член 46
Природното лекувалиште (член 112 од Законот)
обезбедува најмалку: простор, опрема и кадри за
специјална болница за лекување, односно физикална
медицина.
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А Просторни услови
Природното лекувалиште со стационар обезбедува: просторија за електротерапија, просторија за
локална термотерапија, сала за кинезитерапија, просторија за парафинска терапија, просторија за хидротерапија, ординација, чекална, просторија за интервенции, просторија за медицинска документација, просторија за сместување и чување на лекови и
санитетски материјални средства, просторија за земање материјал за лабораториски испитувања, просторија за миење на лабораториски прибор и санитарен јазол.
Во болничките соби се обезбедува најмалку 6 м 2
по едно легло.
Во природното лекувалиште се обезбедуваат и
просторниу слови за исхрана на лежечките болни.
Б) Медицинска опрема
П о к р а ј медицинската опрема за работа за соодветната област на здравствената заштита има и опрема за електротерапија, за локална термотерапија,
кинезитерапија, парафинска терапија и хидротерапија, апаратура за стандардна биохемиска дијагностика, електрокардиограф, шише со кислород и специфична санитетска опрема за итна медицинска помош.
В) Стручен кадар
Природното лекувалиште со стационар обезбедува: на секои 4С болнички легла 1 специјалист по
ф и з и к а л н а медицина и рехабилитација, односно специјалист од другите гранки на медицината во согласност со блиската дејност на природното -лекувалиште, 2 здравствени работника со средно образование од медицинска насока, 2 здравствени работника со средно образование од физиотерапевтска насока и 1 здравствен работник со средно образование
од лаборантска насока.
Член 47
Задружните, мешовитите и приватните здравствени организации по однос на стручниот кадар не се
обврзани да го исполнуваат нормативот по однос
на бројот на населението во вонболничката и болничката здравствена заштита (примарна, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита) и нормативот по однос на бројот на болничките
легла во здравствените организации што укажуваат
специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита.
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 48
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Уредбата за поблиските
услови за почнување со работа на здравствените работни организации во однос на просторот, опремата
и кадарот („Службен весник на СРМ“, бр. 11/85) и
Уредбата за поблиските услови во однос на просторот и опремата за вршење на стоматолошка дејност со личен труд самостојно во вид на занимање
(„Службен весник на СРМ“ бр. 14/88).
Член 49
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од
денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 10-383
17 февруари 1992 година
Скопје
Министер за здравство,
д-р П е р к о Колевски, с. р.
И С П Р А В К И
Во Правилникот за начинот на остварувањето
на правата и обврските од здравственото осигурување објавен во „Службен весник на Република
Македонија“ бр. 3/92 се вршат следните исправки.Во членот 24 став 1 наместо „стандард за“ треба
да стои „стандардите на“.
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Во членот 27 наместо зборот „пропишаниот 4 '
треба да стои зборот „препишаниот“.
Во членот 29 по зборовите „препишувањето на“
наместо зборот „лекарот“ треба да стои зборот
„лекот“.
Во членот 34 по зборовите „осигуреникот веднаш“ се брише зборот „да“.
Бр. 10-2004
4 февруари 1992 година
Скопје
Министер за здравство,
д-р П е р к о Колевски, с. р.
Во Правилникот за условите и начинот на упатување на осигурениците на лекување во странство
објавен во „Службен весник н а Република Македонија“, бр. 3/92, се вршат следните исправки:
Во членот 9 наместо зборот „оцена“ треба да
стои зборот „оценка“, а во алинеја 5 наместо
„странската“ треба да стои „странска“.
Во членот 27 став 2 наместо зборот „пропишани“ треба да стои зборот „препишани“.
Во членот 28 по зборовите „може да му“ се
додава зборот „се“.
Бр. 10-2003
4 февруари 1992 година
Скопје
Министер за здравство,
д-р Перко Колевски, с. р.

Огласен

дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
НА ЗДРУЖЕН ТРУД
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 75 од 29. ш . 19Ѕ1 година ,на регистарска влошка бр. 2-12-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар усогласувањето на задругата со Законот за
задруги под фирма.- Земјоделска задруга „Братство
Единство“ Ц. О. Горно Лисиче Скопје, ул. „12
Ударна бригада“ бб - Скопје.
Задругата е основана со Статут од 19. XII. 1990
година.
Од Задругата истапиле основачите: Петров Ангел, Димчевски Ѓуро и Трајковски Велко од Скопје
на 31. XII. 1980 година. Димчевски Ангеле и Бошковски Цветко од Скопје на 19. XII. 1990 година.
Саздовски Стојан и Димишковски Славко од Скопје
на 21. XII 1980 година, Трпковски Стојче од Скопје на 19. XII. 1990 година, "Грпчевски Живко од Скопје на 31. XII. 1984 година и Илиевски Стојан од
Скопје на 19. XII. 1990 година. П о к р а ј основачите
кои останале во задругата, Антевски Костадин, Атанасовски Драган, Петрушевски Милан, Белковски Стојан, Трајчевски Благоја од Скопје пристапуваат и нови основачи: Пеоски Симеон, Цециров Андон, Јордановски Бранка, Челикова Силцана, Д а м ј а н о в а ^ Марија, Ампов Димитар, Петковски Стојанчо, Крстевска Јорданка, Иванов Благој, Заревска Олгица, Пириќ Ратка, Стани савовска Злата, Михајлови)ќ Зоран,
Станчевска Весна, Петровска Славица, Ѓорѓиевска Јана, Беќарова Живка. Младеновска Билјана, Јовчевска СветланаV Јакимовски Ѓорѓи, Крстевски Тодор,
Кенауновски Драган, Милановски Зоран, Митровски
Благоја, Митковска Оливера, Станковиќ Стојан, Здравески Драге, Трпчевски Никола, Белковски Димитар,
Цветковски Зоран, Тодоровски Митре, Богоевски Владимир, Атанасовски Васе, Николовски Вукашин, Тодевски Боге, Трпчевски Илија, Демири Демир, Емин
Музафер, Нешевски Миливоја, Ангеловска Благуна,
Рустеми Нехат, Рушидовски Сакип, Демири Назми,
Ангеловски Владо, Славковски Миодраг, Михајловска
Убавка, Трајковска Ленче, ѓорѓиевски Драголуб, Левкова Виолета, Петрушевски Славе, Колевска Лина,
Кировска Цвета, Максимовски Славе, Трајковска Нада, Ѓорѓиевска Јадранка, Трајчевски Бранко, Јаневска Анѓа, Лозановска Весела, Трпевска ѓурѓа, Миланова Лилјана, Атанасовски Драги, Симјановска Не-
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вена, Наќевска Славица, Савески Видан, Силјановска
Милјана, Михајловиќ Драган, Стефановска Ленче,
Трајчевска Вера, Ристовски Љуп^о, Јазажиевска Олгица, Икономов Игор, Петрушевска Лена, Ачојска
Николија, Станков Јован, Мицевска Цвета, Радуловиќ Драга, Недевска Лила. Мицевска Лила, Спасевска Драгица, Стојановиќ Зоран, Пехчевска Верка^
Цврековски Божидар, Јанчевски Синадин, Танчаров
Вангел, Змејковска Блашка, Секуловска Павлина, Јонузова Хасима, Бабунска Славица, Цветковски Драган, Михајлов Драган, Филиповска Ленка, Цветковска
Светлана, Танеска Анѓица, Трпеновска Драгица, Стојановска Стојанка, Миленковска Јаготка, Јовановски
Борис, Ристовска Петранка, Крстевска Славица, Филиповска Снежана, Димовска Благица, Арсова Менка,
Атанасовски Перо, Антовски Чедо, Савевска Благица,
Петровска Милка, Крстевски Зоран, Димитриевиќ Миленка, Атанасовска Драгица, Каранфиловски Цветан,
Алексова Гордана, Цулев Живко, Ризвановм/ќ Пашо,
Тасевски Никола, Смилевски Радослав, Малиновски
Јосиф, Стојчев Благе, Догански Стојан, Трајчевски
Страхил, Митрова Марија, Љусљани Елез, Деспотовска Верка, Горевски Карло, Ш е р и ф и Ш е р и ф и Рушици Менсур од Скопје, со одлука за пристапување
ОД 19. XII. 1990 година.
Дејност: 020110 — полјоделСТВО; — производство
на жита, јачмен, 'рж, овес и пченка,- — производство на индустриски растенија и тоа: шеќерна репа,
маслодајна репа, тутун и други индустриски растенија; — производство на зеленчук,- компир, кромид,
лук, зелка, спанаќ, пипер, домати, црн патлиџан,
краставици, л у б е н и ц а грав и др; — производство
на добиточни крмни растенија: луцерка^ детелина,
граорица, трева, пченка за силажа,- — откуп и обработка на откупено семе и увезено семе (третирање,
селекција, запрашување, пакување и сл.); 020120 —
производство на овошје: јаболка, круши, дуњи, сливи,
кајсии, праски, цреши, вишни и др.; 020130 — производство на вински и трпезни сорти грозје и сорти
на сушење, лозни садници и калеми; 020140 — одгледување на свињи за месо, маст и приплод; —
одгледување на овци за месо, млеко, волна и приплод, производство на овчо млеко и волна,- — одгледување на живина (кокошки, шатки, гуски за месо
и јајца), производство на месо и пердуви; 020201 —
земјоделски услуги за растително производство; —вршење на земјоделски услуги за растително производство, основна и дополнителна обработка на земјиште, сеидба и сеење, заштита на посеви од растителни болести и штетници, 'жетва, вршидба, берба
и совети за земјоделско производство; 020302 — вршење на земјоделски услуги з а сточарство, услуги на
земјоделска стручна служба во областа на сточар
ството, подготвување и услужно мешање добиточна
храна, подготвување производи за пазарот и сл.; —
откуп и промет на сите видови земјоделски производи; — откуп, преработка и пласман на техничко
и огревно дрво и градежни материјали; 070111 —
трговија на мало со прехранбени производи; — леб,
печиво, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки; 070113 — месо, живина,
риба и месни преработки; 070114 — разни животни
продукти, алкохолни и безалкохолни пијалоци и производи з а домашни потреби; 070121 — трговија на
мало со непрехранбени производи.- текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика,- 070123
— метални и електротехнички стоки,- 070124 — огрев
и градежен материјал,- 070125 — мебел,- 070126 —
керамика, стакло и порцелан; 070127 — бод, лакови
и хемикалии,- 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор,- 070129 — тутун и други непрехранбени
производи; 070132 — друга трговија со мешовити
стоки,- 070140 — трговија на мало со возила и делови,- 070150 — трговија на мало со нафтени деривати,- 0 7 0211 — жита и мелнички производи,- 070212
— зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни пијалоци,- 070214 — добиток и живина,- 070219
— разни житовни продукти и производи за домашни потреби,- 070221 — текстил и к о н ф е к ц и ј а ; 070222
— сурова кожа, волна и сл.; 070223 — метални и
електротехнички стоки,- 070224 — градежен, санита-
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реи и инсталациокен материјал; 070225 — хемиски
производи, бои и лакови,- 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070229 — тутунски преработки и други непрехранбени производи,- 070230
—- трговија на големо со возила, делови и прибор;
070250 — трговија на големо со мешовити стоки;
070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци.
Дејности во надворешен трговски промет: 070310
— надворешна трговија со прехранбени производи;
070320 — надворешна трговија со непрехранбени
производи.
Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.
За обврските сторени во правниот промет со
трети лица задругата одговара со сите свои средства.
За обврските на задругата кои не можат да се намират од нејзиниот имот одговараат задругарите во
висина на својот влог,
Лице овластено за застапување во внатрешниот и
надворешниот трговски промет е Симеон Пеоски,
директор со неограничено овластување.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 75/31.
(194)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 3568 од 2. VII. 1991 година, на регистарска влошка бр. 2-749-0-0-0, го запиша во судскиот
регистар бришењето на задругата поради статусни
промени — поделба и организирање во две нови
задруги со следните податоци: Се запишува бришењето на Занаетчиско-изолатерската задруга „ИзоЗСкопје, Ц. О., Скопје, ул. „Првомајска“ бр. 10, Скопје, поради организирање во две задруги: Електроинсталатерска задруга „Никола Тесла“, Ц. О. — Скопје, ул. „Првомајска“ бр. 10 и Занаетчиско-изолатерска задруга „Изо-Скопје", Ц. О., Скопје, ул. „Првокмајска ' бр. 10.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр. 3568/91.
(202)
Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 8895 од 27. XII. 1991 година, на регистарска влошка бр. 1-12960-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во
приватна сопственост и запишувањето право на работење во надворешен промет под ф и р м а : Производно-услужно и трговско претпријатие „Макаус"
увоз-извоз, Ц. О± Скопје, ул. „Ниџе Вардарска“ бр.
2 — Скопје.
Претпријатието е основано со Одлуката за основање од 16. XII. 1991 година, а основач е Дуковски
Златко од Скопје.
Дејности: 070111 - 070112 — 070113 — 070114
—
070121 — 070122 - 070123 — 070124 — 070125
- —
070126 — 070127 - 070128 — 070129 — 070131
—
070132 — 070140 - 070150 — 070211 — 070212
—
070213 — 070214 - 070219 — 070211 — 070222
—
070223 — 070224 - 070225 — 070226 — 070229
070260; — 110620
070230; -- 070240; - 070250;
—
011430 — 011710 - 011721 — 011722 — 011723
—
011724 — 011729 - 011741 — 011742 — 011743
—
011749 — 011791 - 070793 — 011799 — 011941
—
011949 — 020302 - 050301 — 060900 — 060105
—
060503 — 090131 - 090132 — 010901 — 110905
011792.
110909 Дејности во надворешен промет: 070310; 070320.
Во правниот промет има неограничени овластувања и целосна одговорност.
Лице овластено за застапување во внатрешен и
надворешен промет е Дуковски Златко, директор, со
неограничени овластувања.,
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег.
бр.7795/91 (1)

О Б Ј А В И

Врз основа на член 4 од Законот за исплата на
личните доходи и други лични примања во Републиката („Службен весник на Република Македонија“
бр. 2/91), Министерството за труд и социјална политика

О Б Ј А В У В А
1. Просечниот месечен чист личен доход по
вработен во Републиката во месец декември 1991
година намален за ефектот од процентот на бројот
на вработените кои не исплатиле личен доход во
месецот во кој се врши исплатата, изнесува 11.578,86
динари.
2. Поради примена на е ф е к т о т на вработените
кои не исплатиле личен доход, личниот доход за
месец декември 1991 година (11.578,,86 динари) споредено со тој од месец октомври 1990 година
(3.771,00 дин.), кој е применет за исплата за пензиите за месец декември 1990 година, покажува пораст
од 207,1в/о.

Министер за труд
и социјална политика,
И л ј а з Сабриу, с. р.

Согласно член 58 став 2 и член 59 став 1 од
Општиот колективен договор за стопанството на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/90), потписниците
О Б Ј А В У В А А Т
дека цената на работната сила за најнизок степен на сложеност — најнискиот личен доход, коригиран сразмерно на процентот на зголемување на
трошоците на животот во јануари 1992 година во
однос на декември 1990 година, изнесува 9.766,40
динари.

Стопанска комора на
Македонија
Претседател,
Душан Петрески, с. р.

Сојуз

на синдикатите на
Македонија
Претседател,
Светозар Василевски, с. р.

СОДРЖИНА
Страна
149. Правилник за поблиските просторни услови, опремата и кадрите за основање и
работење на здравствените организации —
Исправка на Правилникот за начинот на
остварувањето на правата и обврските од'
здравственото осигурување — — — —
Исправка на Правилникот за условите и
начинот на упатување на осигурениците
на лекување во странство — — — —
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