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356. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПИ-
ШУВАЊЕ ЈАВЕН ЗАЕМ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОН-

СТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО СР 
МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за распишување јавен 
заем за изградба и реконструкција на патиштата 
во СР Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд и Соборот на општи-
ните, одржани на 8 јули 1977 година. 

Број 06-1920 
с јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ЈАВЕН ЗАЕМ ЗА ИЗГРАДБА 
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА ВО СР 

МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Заради финансирање на изградбата и рекон-

струкцијата на патиштата во СР Македонија во пе-
риодот од 1976 до 1980 година, со овој закон се рас-
пишува јавен заем во износ од 1.100.000.000 динари. 

Со овој закон се утврдуваат и даночни олесну-
вања и други погодности на граѓаните што ќе упла-
тат заем. 

Член 2 
Средствата од заемот ќе се користат за учество 

и тоа: 
— 85% за реализација на Програмата за из-

градба, одржување и реконструкција на патиштата 
во СР Македонија за периодот од 1976 до 1980 го-
дина, 

10'% за финансирање на локалните патишта и 
на инфраструктурните објекти во општините во 
периодот од 1976 до 1980 година и 

5% за финансирање на изградбата за патиш-
тата од IV ред во општините во кои овие патиш-
та се помалку изградени. 

Средствата од став 1 алинеја 2 на овој член, од-
делно за секоја општина, изнесуваат 10% од вкуп-
но уплатените средства на заемот во општината. 

Член 3 
Заем можат да запишуваат работните луѓе и 

граѓаните, привремено вработените во странство и 
иселениците, организациите на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници, оп-
штествено-политичките и другите организации и 
здруженијата на граѓани. 

Запишувањето на заем ќе почне на 1 октом-
ври 1977 година и ќе трае до 31 декември 1977 
година. 

Член 4 
Заемот може да се уплатува одеднаш или нај-

многу во 24 рати, почнувајќи од 1 јануари 1978 го-
дина, а најдоцна до 31 декември 1979 година. 

Член 5 
Средствата од заемот се уплатуваат и водат на 

посебна сметка во Стопанската банка — Централа 
Скопје. ' 

Член 6 
За уплатениот износ на заемот се издаваат об-

врзници кои гласат на доносителот. 
Обврзниците се издаваат во апоени од 100, 500, 

1.000, 5.000 и 10.000 динари. 

Член 7 
На уплатените средства се плаќа камата по 

стапка од 10% годишно. 
Пресметувањето на каматата се врши од денот 

на уплатувањето. 

Член 8 
Заемот ќе се отплатува во рок од 5 години врз 

основа на 5 ануитетски купони што ги содржи об-
врзницата, а кои стасуваат за плаќање на 1 мај се-
која година, почнувајќи од 1 мај 1981 година. 

Секој ануитетски купон гласи на еднаков из-
нос, во кој е содржан делот од отплатата и кама-
тата. 

Член 9 
Заемот се отплатува од средствата на Репуб-

ликата. 
Член 10 

На граѓанинот-обврзник на данок на вкупниот 
приход му се намалува основицата за плаќање на 
тој данок за уплатениот износ на заем во годината 
за која се обложува со данок. 

4 Член 11 
Граѓаните можат обврзниците од заемот да ги 

користат за плаќање на сите видови даноци и при-
донеси од 1 јануари 1981 година до висината на 
вредноста на купонот на обврзницата што стасал за 
плаќање. 

Плаќањето на даноци и придонеси со купон на 
обврзницата може да се врши само ако износот на 
купонот е еднаков или помал од износот на дано-
кот и придонесот кои се стасани за плаќање. 

Член 12 
На граѓаните што ќе купуваат стока со обврз-

ници стасани за плаќање им се признава даночно 
олеснување во вид на намалување на продажната 
цена за износот на посебниот републички данок на 
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промет на производи, освен за производите: пат-
нички коли, алкохолни и безалкохолни пијалаци и 
алкохол (етанол) и тоа во висина од 3% од номи-
налната вредност на обврзницата со која СчЅ купува 
стока. 

Член 13 
Емисионите и ануитетските работи и отплату-

в а њ е ^ на обврзниците по заемот ги врши Стопан-
ската банка — Централа Скопје од името и за 
сметка на Социјалистичка Република Македонија. 

За вршењето на работите од став 1 на овој член, 
како и за користењето на средствата од член 2 став 
1 алинеја 1 од овој закон, ќе се склучи договор 
меѓу Социјалистичка Република Македонија и Сто-
панската банка — Централа Скопје. 

Договорот од став 2 на овој член од името на 
Социјалистичка Република Македонија ќе го склу-
чи републичкиот секретар за финансии. 

Член 14 
Средствата од член 2 став 1 алинеја 3 од овој 

закон се распределуваат по општини според по-
себна програма што ја донесува Собранието на 
СР Македонија. 

Член 15 
За организирање и вршење на работите во вр-

ска со уписот и уплатувањето на заемот ќе се гри-
жи комисијата што ќе ја формира Извршниот со-
вет на Собранието на СР Македонија и комисиите 
што ќе ги формираат извршните совети на собра-
нијата на општините. 

Член 16 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии, по потреба, да донесе поблиски прогони за на-
чинот на запишувањето, уплатувањето и отплату-
вањето на заемот, како и за начинот на користе-
њето на даночните олеснувања и други погодно-
сти и да го пропише обликот и текстот на обврз-
ницата. 

Член 17 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

357. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕ-
ДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА РЕПУБ-
ЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ДОГРАД-
БАТА, ИЗГРАДБАТА И ОПРЕМУВАЊЕТО НА 
ОБЈЕКТИ ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА ВО ПЕРИО-

ДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Се прогласува Законот за обезбедување средства 
за учество на Републиката во финансирањето на 
доградбата, изградбата и опремувањето на објекти за 
техничка култура во периодот од 1976 до 1980 го-
дина, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Со-
борот на здружениот труд, Соборот на општините 
и Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 
јули 1977 година. 

Број 06-1919 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството 
на СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО 
НА РЕПУБЛИКАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ДОГРАДБАТА, ИЗГРАДБАТА И ОПРЕМУВАЊЕ-
ТО НА ОБЈЕКТИ ЗА ТЕХНИЧКА КУЛТУРА ВО 

ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Член 1 
Во периодот од 1976 до 1980 година Република-

та ќе учествува во финансирањето на доградбата, 
изградбата и опремувањето на објекти за технич-
ка култура во СР Македонија со средства во вкупен 
износ од 9.000.000 динари. 

Член 2 
Средствата што ги обезбедува Републиката спо-

ред член 1 од овој закон се распоредуваат според 
посебна програма што ја донесува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

Член 3 
Износот на средствата по години се обезбедува 

со републичкиот буџет. 

Член 4 
За реализација на програмата од член 2 на овој 

закон Републиката ќе склучи договор со општините. 
Во името на Републиката договорот ќе го склу-

чи Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

358. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧЕЛА-
ТА И ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ МЕСНИ 
ЗАЕДНИЦИ И ЗА ОСНОВИТЕ НА ИЗБОРНИОТ 

СИСТЕМ ВО МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Се прогласува Законот за начелата и постапка-
та за образување месни заедници и за основите на 
изборниот систем во месните заедници, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд, Соборот на општините и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 јули 
1977 година. 

Бр. 06-1921 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЧЕЛАТА НА ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАЗУ-
ВАЊЕ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ЗА ОСНОВИТЕ НА 
ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат начелата на пос-

тапката за образување месни заедници и основите 
на изборниот систем во месните заедници. 
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I 

НАЧЕЛА НА ПОСТАПКАТА ЗА ОБРАЗУВАЊЕ 
МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

Член 2 
За образување месна заедница работните луѓе 

и граѓаните што живеат на подрачјето за кое таа 
се образува можат да одлучуваат на собири со ре-
ферендум и со други облици на лично изјаснување. 

Месната заедница е образувана ако за неа се 
изјасниле мнозинството на работните луѓе и гра-
ѓаните од подрачјето за кое се образува. 

Ако работните луѓе за образување месна заед-
ница одлучуваат на два или повеќе собири, одлука-
та за образување на месната заедница се смета за 
усвоена ако за неа се изјасниле мнозинството на 
работните луѓе што живеат на подрачјето за кое се 
образува месната заедница. 

Ако месната заедница се образува за повеќе 
населени места, работните луѓе одлучуваат во се-
кое од населените места, а одлуката се смета за 
усвоена ако за неа с^ изјасниле мнозинството од 
работните луѓе во секое од населените места. 

Член 3 
Иницијатива за образување месна заедница мо-

жат да покренат најмалку една десетина од вкуп-
ниот број на работните луѓе и граѓаните што ж и -
веат на подрачјето за кое се образува месната за-
едница. 

Иницијатива за образување месна заедница се 
покренува во соодветната организација на Соци-
јалистичкиот сојуз на работниот народ. 

Иницијативата за образување месна заедница 
работните луѓе ја разгледуваат во што покус рок. 

Член 4 
Основен носител и организатор на општествено-

политичката активност за образување месна заед-
ница е соодветната организација на Социјалистич-
киот сојуз на работниот народ. 

Член 5 
Во населба или дел од населба од подрачјето на 

месната заедница може да се образува нова месна 
заедница ако за тоа одлучат работните луѓе што 
живеат на подрачјето на кое заедницата се обра-
зува. 

Ако се образува нова месна заедница во насел-
ба, дел од населба или во повеќе поврзани населби 
од подрачјето на месната заедница, односите меѓу 
постојната месна заедница и новообразуваната мес-
на заедница се уредуваат спогодбено. 

Член 6 
Населба или дел од населба, односно месна за-

едница може да се присоедини кон друга месна за-
едница. 

Две или повеќе месни заедници можат да се 
спојат во една месна заедница. 

Населба или дел од населба може да се издвои 
во посебна месна заедница. 

За присоединување на одделна населба или дел 
од населба, односно на месна заедница кон друга 
месна заедница и за спојување на две или повеќе 
месни заедници во една месна заедница, како и за 
издвојување на населба или дел од населба во по-
себна месна заедница работните луѓе одлучуваат по 
постапка за образување месна заедница. 

Одлуката од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се 
смета за донесена ако за неа се изјаснило мнозин-
ството од работните луѓе во населбата, делот од на-
селбата, односно месната заедница. 

II 

ОСНОВИ НА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО 
МЕСНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 7 
Изборите за делегати во советот на месната за-

едница, што според статутот на месната заедница ги 
избираат работните луѓе и граѓаните на подрачјето 
на месната заедница, ги распишува органот утврден 
со статутот на месната заедница. 

Во новообразувана месна заедница изборите за 
делегати во советот на месната заедница се распи-
шуваат на собир на работните луѓе и граѓаните од 
подрачјето за кое е образувана месната заедница. 

Член 8 
Изборот на делегатите во советот на месната за-

едница го вршат работните луѓе и граѓаните што 
живеат на подрачјето на месната заедница и имаат 
избирачко право. 

Член 9 
Кандидати за делегати во советот на месната 

заедница предлагаат и утврдуваат работните луѓе и 
граѓаните на собир. 

Кандидационата постапка за избор на делегати 
во советот на месната заедница ја спроведува соод-
ветната организација на Социјалистичкиот сојуз 
на работниот народ. 

Член 10 
Собирот за предлагање кандидати за делегати 

во советот на месната заедница го свикува органот 
утврден со статутот на месната заедница. 

За првите избори за делегати во советот на мес-
ната заедница собирот за предлагање на кандидати 
за делегати во советот на месната заедница го сви-
кува овластениот орган на соодветната организаци-
ја на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ. 

Член 11 
Работните луѓе и граѓаните ги утврдуваат кан-

дидатите за делегати во советот на месната заедни-
ца со изјаснување за секој предложен кандидат по 
редот по кој се предложени. 

За кандидат се смета секој од предложените 
кандидати кого го прифатиле мнозинството од ра-
ботните луѓе и граѓаните присутни на собирот. 

Кога кандидатите за делегати во советот на 
месната заедница се утврдуваат на два или повеќе 
собири, за кандидат се смета секој кандидат чија 
кандидатура е прифатена на собирите што опфа-

,ќаат најмалку една петтина од вкупниот број на 
работните луѓе и граѓаните што живеат на подрач-
јето на месната заедница или чија кандидатура е 
прифатена најмалку на една третина од собирите. 

Член 12 
Гласањето за избор на делегати во советот на 

месната заедница е тајно. 
Секој работен човек и граѓанин има право само 

на еден глас и може да гласа само еднаш. 

Член 13 
За делегати во советот на месната заедница се 

избрани кандидатите што добиле мнозинство на 
гласови од сите работни луѓе и граѓани што живеат 
на подрачјето на месната заедница. 

Ако листата на кандидатите содржи повеќе 
кандидати отколку што се избираат делегати во 
советот на месната заедница, избрани се оние кан-
дидати што добиле најголем број гласови. 

Ако на изборите за делегати на советот на мес-
ната заедница гласале помалку од половината од 
вкупниот број на работните луѓе и граѓаните, це-
лата изборна постапка се повторува. 
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Член 14 
Работните луѓе и граѓаните во месната заедница 

можат да ги отповикаат делегатите во советот на 
месната заедница под услови утврдени со статутот 
на месната заедница и на начин утврден за нивниот 
избор. 

Член 15 
Постапка за отповикување на делегат во сове-

тот на месната заедница се поведува по предлог од 
собирот во месната заедница. 

Иницијатива за отповикување на делегат во 
советот на месната заедница може да поднесе и 
соодветната организација на Социјалистичкиот со-
јуз на работниот народ. 

Член 16 
Предлогот за поведување постапка за отпови-

кување на делегат во советот на месната заедница 
е усвоен ако го прифати мнозинството од работни-

- те луѓе и граѓаните присутни на собирот. 

Член 17 
Гласањето за отповикување на делегат во сове-

тот на месната заедница е тајно. 

Член 18 
Делегатот во советот на месната заедница е отпо-

викан ако за отповикувањето гласало мнозинството 
од работните луѓе и граѓаните во месната заедница 
што живеат на подрачјето на месната заедница. 

Ако работните луѓе и граѓаните на гласањето се 
изјаснат против отповикувањето на делегат во со-
ветот на месната заедница, не може од истата при-
чина да се поднесува нов предлог за поведување 
постапка за отповикување на тој делегат. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

359. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМО-
УПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕКО-

НОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

Се прогласува Законот за Самоуправната инте-
ресна заедница за економски односи со странство, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 8 јули 1977 година. 

Бр. 06-1941 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 

ЗА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА 
ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Заради усогласување на интересите на органи-

зациите на здружениот труд и на другите самоуп-
равни организации и заедници и заради оствару-
вање на нивните права и обврски во девизниот сис-
тем и економските односи со странство се основа 
Самоуправна интересна заедница за економски од-
носи со странство (во натамошниот текст: Заед-
ница). 

Член 2 
Во Заедницата задолжително се здружуваат ос-

новните и другите организации на здружениот труд, 
самоуправните интересни заедници и други само-
управни организации и заедници, банкарските ор-
ганизации, задруги и други општествено-правни ли-
ца од територијата на Републиката, освен општест-
вено-политичките заедници, кои остваруваат, од-
носно користат девизи во своето работење (во на-
тамошниот текст: членови на Заедницата). 

Член 3 
Заедницата учествува во утврдувањето на заед-

ничката девизна политика и на политиката за еко-
номски односи со странство, утврдува своја прог-
рама за спроведување на заеднички утврдената де-
визна политика и презема мерки за обезбедување 
на нивното остварување. 

Член 4 
Членовите на Заедницата со самоуправни спо-

годби што ги склучуваат во рамките на Заедницата, 
го регулираат начинот на остварување на задачите 
од член 3 на овој закон. 

Член 5 
Заедницата е правно лице со права, обврски и 

одговорности утврдени со Законот за девизното ра-
ботење и за кредитните односи со странство, со овој 
закон, со статутот на Заедницата и со други про-
писи. 

Седиштето на Заедницата е во Скопје. 

Член 6 
Дејноста на Заедницата е од посебен општествен 

интерес. 
Член 7 

Заедницата повремено, а најмалку еднаш го-
дишно, ги известува за својата работа Извршниот 
совет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија и Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. 

Член 8 
Заедницата има свој статут. 
Статутот на Заедницата го донесува Собранието 

на Заедницата, а го потврдува Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 9 
Со статутот на Заедницата се утврдува особено: 

организацијата на Заедницата, составот, делокругот, 
овластувањата и одговорностите на Собранието и 
на другите органи на Заедницата, начинот на одлу-
чувањето на Собранието и на другите органи на 
Заедницата, правата и обврските на членовите, на-
чинот на контрола на работата на органите на уп-
равувањето и стручните служби од страна на чле-
новите, како и други прашања од заеднички инте-
рес за членовите на Заедницата. 

Член 10 
Работата на Заедницата е јавна. 
Заедницата обезбедува редовно известување на 

членовите на Заедницата и јавност во своето ра-
ботење. 
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Член И 
Претставник на Извршниот совет на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија и на ре-
публичките органи на управата надлежни за ра-
ботите од областа на економските односи со стран-
ство има право да присуствува на седниците на 
органите на управувањето на Заедницата и да из-
несува мислења и ставови на органите што ги прет-
ставува. 

Член 12 
За извршувањето на своите задачи Заедницата 

соработува со организациите на здружениот труд и 
со другите самоуправни организации и заедници, 
со Стопанската комора на Македонија, општестве-
но-политичките заедници, општествено-политички-
те и други организации. 

Член 13 
Стручните и административните работи од ин-

терес за Заедницата ги врши посебна стручна служ-
ба, или друга стручна служба на која тие ќе и би-
дат доверени. 

И. ДЕЈНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 14 
Заедницата ги утврдува и одредува заеднич-

ките интереси и обезбедува услови за нивното ост-
варување, со тоа што во областа на економските 
односи со странство, пред се: 

— ги усогласува елементите за основите на пла-
новите на економските односи со странство, планот 
на одливот и приливот на девизите и планот на 
кредитните односи со странство; 

— учествува во изготвувањето и предлагањето 
на проекцијата на платно-билансната и девизно-би-
лансната позиција на Социјалистичка Република 
Македонија во единствената проекција на плат-
ниот и девизниот биланс на Југославија; 

— дава предлози и мислења и непосредно учест-
вува во изготвувањето на актите со кои се утврду-
ва политиката и планот на економските односи со 
странство; 

—- ги утврдува програмите на мерките за спро-
ведување на заедничката девизна политика; 

— склучува општествени договори со цел за 
детално утврдување на мерките и начинот на реа-
лизацијата на усвоените проекции од платно-билан-
сната и девизно-билансната позиција; 

— ја следи реализацијата на проекцијата на 
платно-билансната и девизно-билансната позиција 
на СР Македонија, го известува надлежниот орган 
за спроведувањето и остварувањето на тие проек-
ции, навремено обраќа внимание на отстапувањата 
од усвоената проекција на платно-билансната и 
девизно-билансната позиција на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во рамките на спроведувањето 
на тие проекции; 

— ги утврдува начинот и постапката за реали-
зација на договорениот обем за увоз на стоки и 
услуги и одлив на девизи, мерилата и постапката 
за стекнување право на купување девизи, како и 
условите и начинот на ограничувањето во распола-
гањето со девизи; 

— ги одредува другите враќања на придонеси-
те и другите давачки при извозот на стоки; 

— ги утврдува критериумите и постапката за 
обемот на задолжувањето во странство, односно за 
обемот на девизното кредитирање во странство; 

— ги проучува причините за настанатите рас-
тројства во проекцијата на платниот и девизниот 
биланс на Југославија и предлага мерки за одр-
жување на ликвидноста во плаќањата со странство; 

— врши аналитичко-истражувачки, информа-
тивни и организациони работи во областа на еко-
номската соработка на членовите со странство; 

— врши и други работи во согласност со Зако-
нот за девизното работење и за кредитните односи 
со странство. 

) 

III. ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 15 
Органи на Заедницата се: Собранието, Изврш-

ниот одбор и претседателот. 

Член 16 
Заедницата ја претставува претседателот на За -

едницата. 
Член 17 

Делегатите на Собранието на Заедницата ги де-
легираат членовите на Заедницата. 

Член 18 
Собранието на Заедницата ги врши особено 

следниве работи: 
1) донесува статут и други акти на Заедницата; 
2) донесува деловник за својата работа; 
3) донесува планови и програми за работа; 
4) одлучува за работите од дејноста на Заед-

ницата; 
5) расправа и зазема ставови за заедничките 

прашања од интерес на Заедницата и на Интересната 
заедница на Југославија за економски односи со 
странство; 

6) донесува план за финансирање на Заедница-
та и завршната сметка на Заедницата; 

7) донесува други акти и мерки и разгледува 
други прашања одредени со Законот, статутот на 
Заедницата и самоуправните спогодби; 

8) го усвојува годишниот извештај за работата 
на Заедницата и 

9) ја утврдува висината на придонесот. 

Член 19 
Во работата на Собранието на Заедницата учест-

вуваат, покрај избраните делегати, и претставник 
на Извршниот совет на Собранието на СР Македо-
нија, како и претставник на Стопанската комора на 
Македонија. 

Член 20 
Претседателот на Заедницата го именува и раз-

решува Собранието на Заедницата, во согласност 
со Извршниот совет на Собранието на СР Маке-
донија. 

IV. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
РАБОТА НА ЗАЕДНИЦАТА 

Член 21 
Членовите на Заедницата плаќаат придонес на 

Заедницата. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 22 
Заедницата се конституира и почнува со работа 

во рок од три месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 23 
Подготовките за конституирање и почеток на 

работата на Заедницата ги спроведува Иницијатив-
ниот одбор што го именува Извршниот совет на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 24 
За првото собрание на Заедницата организации-

те што ќе членуваат во Заедницата ги определува 
Стопанската комора на Македонија. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија ги распишува првите 
избори за делегати на Заедницата, го определува 
денот на одржувањето на изборите, по предлог од 
Стопанската комора на Македонија ги утврдува де-
легатските единици, го определува бројот на деле-
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гатите на Собранието и бројот на делегатите што се 
избира во секоја делегатска единица и именува 
членови на изборната комисија. 

Член 25 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

360. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА-

ЊЕ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Се прогласува Законот за основање Технички 
факз^лтет, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година и 
на седницата на Републичката заедница на образо-
ванието, одржана на 8 јули 1977 година. 

Бр. 06" 1945 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

Член 1 
Се основа Технички факултет. 
Седиштето на Техничкиот факултет е во Би-

тола. 
Член 2 

Техничкиот факултет подготвува стручњаци со 
виша, висока и највисока стручна подготовка, како 
и научни кадри во областа на техничките науки: 

— стручни кадри со насока машински инже-
нери ; 

— стручни кадри со насока сообраќајни инже-
нери. 

Техничкиот факултет подготвува и стручњаци 
со виша стручна електро-техничка насока. 

Техничкиот факултет врши и научноистражу-
вачка и применуЕачка дејност во областа на ма-
шинската и сообраќајната дејност. 

Член 3 
Техничкиот факултет ќе почне со работа во 

учебната 1877/78 година. 
Подготовките за почеток со работа на Технич-

киот факултет и изборот на наставници и соработ-
ници ги врши матична комисија од 7 членови. 

Членовите на матичната комисија ги именува 
Машинскиот факултет од Скопје. 

Матичната комисија престанува со работа по 
изборот на најмалку о наставници по стручни пред-
мети со својство на работници во здружениот труд. 

Член 4 
Средства за работа Техничкиот факултет обез-

бедува преку Општата заедница на образованието. 

Член 5 
Со денот на почнувањето со работа на Технич-

киот факултет престанува да постои Вишата тех-
ничка школа во Битола. 

Средствата, правата и обврските на Вишата 
техничка школа ги презема Техничкиот факултет. 

Работниците на Вишата техничка школа ги 
презема Техничкиот факултет. 

Техничкиот факултет ги презема и наставници-
те од Вишата техничка школа до изборот на нас-
тавници за соодветните предмети. 

Член 6 
Студентите на Вишата техничка школа кои до 

крајот на учебната 1976/77 година не ќе ги завршат 
студиите можат да го продолжат студирањето на 
Техничкиот факултет според наставните планови 
и програлхи на Вишата техничка школа, најдоцна до 
крајот на учебната 1979/80 година. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

361. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА-

ЊЕ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА 

Се прогласува Законот за основање Правен ф а -
култет во Битола, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година и 
на седницата на Републичката заедница на образо-
ванието, одржана на 8 јули 1977 година. 

Бр. 06-1946 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ ВО 

БИТОЛА 

Член 1 
Се основа Правен факултет во Битола. 

Член 2 
Правниот факултет подготвува стручњаци со 

виша, висока и највисока стручна подготовка, како 
и научни кадри од областа на правните науки. 

Правниот факултет врши и научно истражу-
вачка и применувачка дејност од областа на прав-
ните науки. 

Член 3 
Правниот факултет ќе почне со работа во учеб-

ната 1977/78 година. 
Подготовките за почеток со работа на Правниот 

факултет и изборот на наставници и соработници 
ги врши матичната комисија од 7 членови. 

Членовите на матичната комисија ги именува 
Правниот факултет во Скопје. 
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Матичната комисија престанува со работа по из-
борот на најмалку пет наставници по стручните 
предмети со својство на работници во здружениот 
труд. 

Член 4 
Средства за работа Правниот факултет обезбе-

дува преку Општата заедница на образованието. 

Член 5 
Студентите кои студираат во Центарот на Прав-

ниот факултет во Битола можат да го продолжат 
студирањето на Правниот факултет во Битола, спо-
ред постојните наставни планови и програми на 
Правниот факултет во Скопје, најдоцна до крајот 
на учебната 1980/81 година. 

Член б 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

362. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА-

ЊЕ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП 

Се прогласува Законот за основање Економски 
факултет во Штип, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година и 
на седницата на Републичката заедница на образо-
ванието, одржана на 8 јули 1977 година. 

Број 06-1947 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ВО 

ШТИП 

Член 1 
Се основа Економски факултет во Штип. 

Член 2 
Економскиот факултет подготвува стручњаци со 

виша, висока и највисока стручна подготовка, како 
и научни кадри од областа на економските науки. 

Економскиот факултет врши и научно истражу-
вачка и применувачка дејност од областа на еко-
номските науки. 

Член 3 
Економскиот факултет ќе почне со работа во 

учебната 1977/78 година. 
Подготовките за почеток со работа на Еко-

номскиот факултет и изборот на наставници и со-
работници ги врши матичната комисија од 7 чле-
нови. 

Членовите на матичната комисија ги именува 
Економскиот факултет во Скопје. 

Матичната комисија престанува со работа по 
изборот на најмалку пет наставници по стручните 
предмети со својство на работници во здружениот 
труд. 

Бр. 30 - Стр. 599 

Член 4 
Средства за работа Економскиот факултет обез-

бедува преку Општата заедница на образованието. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

363. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНО-

ВАЊЕ РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

Се прогласува Законот за основање Рударско-
геолошки факултет, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година и 
на седницата на ,Републичката заедница на образо-
ванието, одржана на 8 јули 1977 година. 

Број 06-1948 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ 

ФАКУЛТЕТ 

Член 1 
Се основа Рударско-геолошки факултет. 
Седиштето на Рударско-геолошкиот факултет е 

во Штип. 
Член 2 

Рударско-геолошкиот факултет подготвува 
стручњаци со виша, висока и највисока стручна 
подготовка, како и научни кадри од областа на ру-
дарско-геолошките науки. 

Рударско-геолошкиот факултет врши и научно 
истражувачка и применувачка дејност од областа 
на рударско-геолошките науки. 

Член 3 
Рударско-геолошкиот факултет ќе почне со ра-

бота во учебната 1977/78 година. 
Подготовките за почеток со работа на Рудар-

ско-геолошкиот факултет и изборот на наставници 
и соработници ги врши матична комисија од 7 чле-
нови. 

Членовите на матичната комисија ги именува 
Факултетот за металургија и рударство во Скопје. 

Матичната комисија престанува со работа по 
изборот на најмалку пет наставници по стручните 
предмети со својство на работници во здружениот 
труд. 

Член 4 
Средства за работа Рударско-геолошкиот ф а -

култет обезбедува преку Општата заедница на обра-
зованието. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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364. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА-

ЊЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

Се прогласува Законот за основање факултет 
за физичка култура, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година 
и на седницата на Републичката заедница на обра-
зованието, одржана на 8 јули 1977 година. 

Број 06-1949 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Член 1 
Се основа Факултет за физичка култура. 
Седиштето на Факултетот за физичка култура 

е во Скопје. 
Член 2 

Факултетот за физичка култура подготвува 
стручњаци со виша, висока и највисока стручна 
подготовка како и научни кадри за работа во облас-
та на физичката култура, и тоа: 

— стручни кадри со наставна насока за физич-
ко воспитување во воспитно-образовните органи-
зации; 

— стручни кадри со насока за спортска актив-
ност; 

— стручни кадри со насока за рекреација во об-
ласта на физичката култура. 

Факултетот за физичка култура врши и науч-
но истражувачка дејност во областа на физичката 
култура. 

Член 3 
Факултетот за физичка култура ќе почне со 

работа во учебната 1977/78 година. 
Подготовките за почеток со работа на Факул-

тетот за физичка култура и изборот на првите на-
ставници ги врши матична комисија од 7 членови. 

Членовите на матичната комисија ги именува 
Медицинскиот факултет во Скопје. 

Матичната комисија престанува со работа по 
изборот на најмалку пет наставници по стручни 
предмети со својство на работници во здружениот 
труд. 

Член 4 
Со денот на почнувањето со работа на Факул-

тетот за физичка култура престанува да постои Ви-
шата школа за физичка култура во Скопје. 

Средствата, правата и обврските на Вишата 
школа за физичка култура ги презема факулте-
тот за физичка култура. 

Член 5 
Работниците на Вишата школа за физичка кул-

тура во Скопје ги презема Факултетот за физичка 
култура. 

Факултетот за физичка култура ги презема и 
наставниците од Вишата школа за физичка култу-
ра во Скопје, до изборот на наставници за учебната 
1977/1978 година. 

Член 6 
Средства за работа Факултетот ќе обезбедува 

преку Општата заедница на образованието. 

Член 7 
Студентите на Вишата школа за физичка кул-

тура кои до крајот на учебната 1976/77 година не ќе 
си завршат студиите можат да го продолжат сту-
дирањето на Факултетот за физичка култура, спо-
ред наставните планови и програми на Вишата 
школа за физичка култура, најдоцна до крајот на 
учебната 1979/80 година. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

365. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија. 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВА-
ЊЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за основање Факултет 
за туризам и угостителство, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година 
и на седницата на Републичката заедница на обра-
зованието, одржана на 8 јули 1977 година. 

Број 06-1989 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И 

УГОСТИТЕЛСТВО 

Член 1 
Се основа Факултет за туризам и угостителство. 
Седиштето на Факултетот за туризам и угости-

телство е во Охрид. 

Член 2 
Факултетот за туризам и угостителство подгот-

вува стручњаци со виша, висока и највисока струч-
на подготовка, како и научни кадри за работа во 
областа на туризмот и угостителството. 

Факултетот за туризам и угостителство врши и 
научно-истражувачка и применувачка дејност во 
областа на туризмот и угостителството. 

Член 3 
Факултетот за туризам и угостителство ќе почне 

со работа во учебната 1977/78 година. 
подготовките за почеток со работа на Факул-

тетот за туризам и угостителство и изборот на пр-
вите наставници ќе ги изврши матична комисија од 
7 членови. 

Членовите на матичната комисија ги именува 
Економскиот факултет во Скопје. 
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Матичната комисија престанува со работа по 
изборот на најмалку пет наставници по стручните 
предмети со својство на работници во здружениот 
труд. 

Член 4 
Средства за работа Факултетот за туризам и 

угостителство обезбедува преку Општата заедница 
на образованието. 

Член 5 
Со денот на почнувањето со работа на Факул-

тетот за туризам и угостителство престанува да по-
стои Вишата угостителска туристичка школа во 
Охрид. 

Средствата, правата и обврските на Вишата уго-
стителско-туристичка школа ги презема Факулте-
тот за туризам и угостителство. 

Работниците на Вишата угостителско-туристич-
ка школа ги презема Факултетот за туризам и 
угостителство. 

Факултетот за туризам и угостителство ги пре-
зема и наставниците од Вишата угостителско-ту-
ристичка школа до изборот на наставници за соод-
ветните предмети. 

Член 6 
Студентите на Вишата угостителско-туристичка 

школа кои до крајот на учебната 1976/77 година не 
ќе ги завршат студиите можат да го продолжат 
студирањето на Факултетот за туризам и угости-
телство, според наставните планови и програми на 
Вишата угостителско-туристичка школа најдоцна до 
крајот на учебната 1979/80 година. 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

366. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија, издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТА-
РОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕД-

НОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

Се прогласува Законот за Центарот за образо-
вание на кадри за безбедност и општествена само-
заштита, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година 
и на седницата на Републичката заедница на обра-
зованието, одржана на 8 јули 1977 година. 

Број 06-1950 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

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

З А К О Н 
ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА 

Член 1 
Се основа Центар за образование на кадри за 

безбедност и општествена самозаштита „Елисие По-
повски — Марко" (во натамошниот текст: Центар), 
како организација на здружениот труд во областа 
па насоченото образование. 

Седиштето на Центарот е во Скопје. 

Член 2 
Центарот подготвува кадри со средна, виша, 

висока и највисока стручна подготовка за потреби-
те на органите за внатрешни работи, на установите 
за извршување на кривични санкции и на другите 
органи, организации и заедници, како и за потре-
бите на општествената самозаштита и врши научно-
истражувачка дејност во областа на безбедноста и 
општествената самозаштита. 

Во Центарот можат да се вршат криминалошко-
социолошки, психолошки, педагошки и кримина-
листичко-технички истражувања и вештачења за 
потребите на органите за внатрешни работи и на 
други заинтересирани органи и организации во сис-
темот на општествената самозаштита. 

Центарот сам, или во соработка со други орга-
ни и организации организира и други воспитно-
образовни, културни, спортски и други активности. 

Член 3 
Во рамките на Центарот се организира настава 

за средно специјализирано образование и оспособу-
вање на учениците за вршење работи во милицијата 
и други работи на безбедност во органите за вна-
трешни работи, како и за потребите на установите 
за извршување на кривични санкции. 

Наставата од став 1 на овој член трае две го-
дини. 

Член 4 
Во рамките на Центарот се организира настава 

за в и т е и високо специјализирано образование и 
оспособување стручњаци за вршење работи во ор-
ганите за внатрешни работи, установите за извршу-
вање на кривични санкции и во другите органи, 
организации и заедници, како и за потребите на оп-
штествената самозаштита. 

Член 5 
Наставата за здобивање со висока стручна под-

готовка трае 4 години, а за здобивање со виша 
стручна подготовка 2 години. 

Лицето кое ќе се здобие со виша стручна подго-
товка добива звање правник — насока за безбед-
ност. 

Лицето кое ќе се здобие со висока стручна 
подготовка добива звање дипломиран правник — 
насока за безбедност. 

Член 6 
Кога се изведуваат практични вежби вкупниот 

број на наставни часови за учениците и студентите 
во текот на една недела може да биде и повеќе од 
30 часови. 

Член 7 
Заради постојано стручно усовршување на ра-

ботниците на органите за внатрешни работи и за 
потребите на другите органи, организации и заед-
ници Центарот организира семинари и други форми 
на образование. 

Член 8 
Наставата во Центарот се изведува на македон-

ски јазик. 
Член 9 

Воспитно-образовната и научноистражувачката 
дејност на Центарот се остварува врз основа на 
програмската ориентација и потребите на органите 
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за внатрешни работи и на другите органи, организа-
ции и заедници, во согласност со основите и потре-
бите на системот на општествената самозаштита. 

Член 10 
Центарот е должен со остварувањето на про-

грамата за Воспитно-образовната дејност да ги ос-
тварува целите и задачите утврдени со овој закон и 
да им овозможува на учениците, студентите и слу-
шателите на семинарите и на другите форми на 
образование совладување на програмските задачи 
и успешно завршување на школувањето. 

Член 11 
Наставните планови и програми од областа на 

безбедноста и општествената самозаштита ги утвр-
дува републичкиот секретар за внатрешни работи, 
по предлог од Центарот. 

Наставата за воените предмети се изведува спо-
ред наставниот план и програма донесени од над-
лежниот орган за работите од народна одбрана. 

Наставните планови и програми и времетраење-
то на наставата на семинарите и на другите форми 
на образование ги пропишува републичкиот секре-
тар за внатрешни работи. 

Член 12 
Научната работа на Центарот се изведува спо-

ред програми за истражувања од областа на без-
бедноста и општествената самозаштита и за дру-
гите форми на научна дејност за определен период. 

Програмата и резултатите од научните истра-
жувања им се ставаат на увид и користење на ор-
ганите за безбедност и на другите заинтересирани 
субјекти на општествената самозаштита. 

Резултатите од научното истражување можат да 
ги користат и други органи и организации по одо-
брување од републичкиот секретар за внатрешни 
работи. 

Член 13 
Програмата за научноистражувачката работа ја 

утврдува комисија што ја образува Извршниот со-
вет на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија. 

Составот, правата и обврските на комисијата од 
став 1 на овој член поблиску се определуваат со 
актот за образување на комисијата. 

Член 14 
Центарот е должен за предлогот на самоуправ-

ната спогодба за здружување и на статутот да при-
бави мислење од републичкиот секретар за внат-
решни работи. 

Согласност на одредбите од самоуправната спо-
годба за здружување и статутот на Центарот кои 
што се од значење за остварување на посебниот 
општествен интерес во извршувањето на дејноста 
на Центарот дава Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 15 
Општиот акт за внатрешна организација и сис-

тематизација на работните места во Центарот се 
донесува во согласност со републичкиот секретар 
за внатрешни работи. 

Член 16 
Работењето на Центарот го води директорот на 

Центарот кого го именува и разрешува од должност 
Извршниот совет на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, по предлог од републич-
киот секретар за внатрешни работи. 

За директор на Центарот може да се именува 
лице кое има висока школска подготовка и соод-
ветно работно искуство на раководни работни мес-
та во областа блиска на содржината на работата 
на Центарот. 

Член 17 
За учениците, студентите и слушателите на се-

минарите и на другите форми на образование се 
обезбедува сместување, исхрана и престој во интер-
натот на Центарот. 

Член 18 
Посебните права и обврски на учениците, сту-

дентите и слушателите на семинарот и на другите 
форми на образование во Центарот се уредуваат со 
договор, во согласност со статутот на Центарот и 
со овој закон. . 

Член 19 
Учениците, студентите и слушателите на семи-

норите и на другите форми на образование, како и 
работниците на Центарот се должни да ја чуваат 
државната, воената, службената, деловната и дру-
га тајна што ја сознале за време на школувањето, 
или во вршењето на службените работи, или по по-
вод на вршењето на тие работи. 

Обврската за чување на тајните од 'претход-
ниот став трае и по престанокот на својството уче-
ник, студент, слушател на семинар и на друга фор-
м-1 на образование, или на својството работник на 
Центарот. 

Со статутот на Центарот, или со друг самоупра-
вен општ акт се пропишува постапката за ослобо-
дување од чување на тајната. 

Член 20 
Кога тоа го бараат интересите на јавниот поре-

док или одржувањето на јавниот ред и мир што се 
од посебно значење за Републиката, републичкиот 
секретар за внатрешни работи може од учениците 
кои наполниле 18 години, студентите, слушателите 
на семинарите и на другите форми на образование 
и од работниците во Центарот да образува едини-
ца на милиција за извршување на определени за-
дачи. 

Со актот за основање на единицата се опреде-
лува и нејзиниот старешина кој за извршување на 
поставените задачи му е одговорен на републич-
киот секретар за внатрешни работи. 

Во случаите од став 1 на овој член може да се 
прекине наставата во Центарот. 

Член 21 
Прием на ученици и студенти во Центарот се 

врши врз основа на конкурс што го распишува со-
ветот на Центарот. 

Конкурсот го спроведува комисија. Двајца чле-
нови на оваа комисија именува републичкиот сек-
ретар за внатрешни работи. 

Изборот на кандидатите го врши советот на 
Центарот по предлог од комисијата. 

Бројот на учениците и студентите секоја година 
го определува републичкиот секретар за внатреш-
ни работи, по претходно мислење од Центарот. 

Член 22 
За редовни ученици можат да се примаат лица 

кои завршиле втори клас во други средни училиш-
та, кои не се постари од 18 години, а за студенти 
граѓани кои завршиле средно образование и кои ги 
исполнуваат посебните услови определени во ста-
тутот на Центарот и кои се психофизички способни. 

Психофизичката способност се утврдува од по-
себна стручна комисија на начин определен за ли-
цата што се примаат на работа на утврдени работ-
ни места во органите за внатрешни работи. 

Двајца членови на оваа комисија именува ре-
публичкиот секретар за внатрешни работи. 

Член 23 
Центарот може да дава стипендии на ученици 

со завршено основно училиште ќои не се постари 
од 16 години, психофизички се способни, а ги ис-
полнуваат и посебните услови определени со ста-
тутот на Центарот. 
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Условите за стипендирање се уредуваат со ста-
тутот на Центарот. 

Член 24 
Ученик од друго средно училиште за внатреш-

ни работи може да премине во Центарот во почето-
кот на учебната година, а ако постојат оправдани 
причини и во текот на учебната година. 

Член 25 
Редовните ученици и студенти задолжително се 

настанети во интернатот на Центарот. 

Член 26 
На редовните ученици и студенти за време на 

школувањето им се обезбедува: 
— сместување и исхрана во интернатот, уни-

форма, долна облека и обувки, учебници и други 
предмети и помагала потребни за школување, без 
надоместок; 

— здравствено и инвалидско осигурување, до-
колку такво немаат по друг основ; 

— месечни парични примања за покривање на 
неопходните лични трошоци; / 

— патни трошоци за доаѓање во Центарот и 
враќање дома секоја учебна година и при полуго-
дишниот распуст, како и патни и други трошоци 
при упатување на практика и други отсуства од 
Центарот одобрени од директорот. 

Висината на месечните парични примања за 
покривање на неопходните лични трошоци и ви-
сината на трошоците од став 1 алинеја 4 на овој 
член ја определува републичкиот секретар за внат-
решни работи. 

Член 27 
За време на школувањето редовните ученици се 

униформирани и носат пропишана ознака за лица 
на школување за милиционери. 

Поблиски одредби за униформата и носењето 
на униформата пропишува републичкиот секретар 
за внатрешни работи. 

Член 28 
Поправен испит полага ученик кој по завршу-

вањето на наставата во второто полугодие има не-
гативни оценки најмногу по два одделни предмети. 

Ученикот од претходниот став кој најдоцна до 
31 август ќе ги положи испитите се здобива со пра-
во да се запише во наредниот клас. 

Ученикот кој не го положил поправниот испит, 
како и ученикот кој има повеќе од две негативни 
оценки го повторува класот. 

Член 29 
Поблиски прописи за содржината и начинот на 

полагањето на завршниот испит за средното обра-
зование донесува републичкиот секретар за образо-
вание и наука, во согласност со републичкиот сек-
ретар за внатрешни работи. 

Член 30 
Против решението за изречената педагошка 

мерка отстранување од Центарот ученикот и него-
виот родител, односно старател, како и ученичката 
заедница можат да изјават жалба до републичкиот 
секретар за внатрешни работи во рок од 3 дена по 
приемот на решението. 

Жалбата му се предава на органот што го донел 
решението за отстранување, кој е должен во рок 
од 8 дена да ја разгледа и доколку не го измени 
обжаленото решение, жалбата со сите списи ја дос-
тавува до органот од став 1 на овој член, кој е дол-
жен да донесе решение по жалбата во рок од 15 
дена. 

Член 31 
Употребата на учебници за стручните предмети 

од областа на безбедноста и општествената само-
заштита за средно образование ја одобрува репуб-
личкиот секретар за внатрешни работи. 

Член 32 
Ученик кој завршил средно образование, а се 

школувал за потребите на органите за внатрешни 
работи, се здобива со право да стапи на работа во 
органот за внатрешни работи во кој ќе го распореди 
републичкиот секретар за внатрешни работи, по 
претходно добиена согласност од тој орган. 

Член 33 
Со статутот на Центарот поблиску се определу-

ваат условите за прием на слушатели на постдип-
ломски студии и се уредуваат организацијата на 
наставата и формите за помош на лицата кои под-
готвуваат магистерски труд или докторска дисер-
тација, постапката за пријава и одбрана на дисерта-
цијата, односно магистерскиот труд, испитите и дру-
ги прашања во врска со здобивањето со академ-
ски степен и степен доктор на наука. 

Член 34 
Докторските дисертации и магистерските тру-

дови, како и резултатите од научноистражувачка-
та работа на Центарот можат да се објавуваат. 

По исклучок, во согласност со прописите за 
заштита на тајните податоци на органите за без-
бедност, може и да се отстапи од начелото на јав-
ност од став 1 на овој член. 

Член 35 
Воспитувач во интернатот, по исклучок, може 

да биде лице кое има завршено најмалку виша 
школа. 

Член 36 
За наставник во сите звања на вишото и висо-

кото образование од областа на безбедноста и оп-
штествената самозаштита во Центарот може да би-
де избран и кандидат кој има факултет или висока 
школа и постигнати резултати во практичната ра-
бота од таа област. 

Член 37 
Одделни наставници, соработници, како и дру-

ги работници на определени работни места во Цен-
тарот носат униформа на припадници на милиција 
и се вооружени согласно со закон и со правилата 
за вршење на службата. 

Работните места од став 1 на овој член се утвр-
дуваат со статутот на Центарот. 

Работниците од став 1 на овој член и раковод-
ните работници во Центарот имаат посебни долж-
ности и овластувања и се сметаат за овластени 
службени лица во органите за внатрешни работи. 

Член 38 
Наставата за стручните предмети од областа на 

безбедноста и општествената самозаштита, како и 
воените предмети предвидени во програмата за сред-
но образование можат да ја изведуваат лица кои 
имаат завршено соодветен факултет или висока 
школа и ги исполнуваат условите утврдени со ста-
тутот на Центарот. 

По исклучок, настава по предметите од став 1 
на овој член можат да изведуваат и лица со завр-
шена соодветна виша школа, што се утврдува со 
статутот на Центарот. 

Член 39 
Прописите што се однесуваат за работниците на 

органите за внатрешни работи во однос на посеб-
ните услови за засновање и престанување на ра-
ботниот однос и одговорноста за вршење на работ-
ните обврски ќе се применуваат и на работниците 
на Центарот. 

Член 40 
Одредбите од Законот за средното образование 

и од Законот за високото образование сообразно се 
применуваат и врз работата на Центарот доколку 
со овој закон поинаку не е одредено. 
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Член 41 
Надзор над реализацијата на наставните плано-

ви и програми од областа на безбедноста и општест-
вената самозаштита во Центарот врши Републич-
киот секретаријат за внатрешни работи. 

Член 42 
Надзор над законитоста на работата на Цента-

рот врши Републичкиот секретаријат за образова-
ние и наука. 

Член 43 
Средствата за финансирање на дејноста на Цен-

тарот се обезбедуваат од буџетот на Социјалистич-
ка Република Македонија, во рамките на средства-
та на Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

Трошоците за школување на ученици и студен-
ти на други органи, организации и заедници, како 
и трошоците за стручно усовршување и оспосо-
бување во Центарот ги обезбедува органот, органи-
зацијата или заедницата за чии потреби лицето се 
школува, односно стручно се усовршува и оспосо-
бува. 

Трошоците за образование, односно стручно 
усовршување и оспособување од став 2 на овој член 
се утврдуваат со договор меѓу Центарот и орга-
нот, организацијата или заедницата за чии потреби 
лицето се школува. 

Член 44 
До конституирањето на Центарот за образова-

ние на кадри за безбедност и општествена самозаш-
тита „Елисие Поповски-Марко", Средното учи-
лиште за внатрешни работи продолжува со работа 
со задачите за кои е основано. 

Запишаните ученици, заклучно со учебната 
1977/78 година, продолжуваат да се школуваат спо-
ред постојните наставни планови и програми. 

Член 45 
Подготовките за почеток со работа на Центарот 

ги врши комисија која се состои од тројца профе-
сори од Правниот факултет во Скопје и по еден 
претставник од Средното училиште за внатрешни 
работи и Републичкиот секретаријат за внатрешни 
работи. 

Комисијата престанува со работа по изборот на 
најмалку пет наставници по стручните предмети со 
својство на работници во здружениот труд. 

Член 46 
Центарот ќе почне со работа во учебната 1977/78 

година. 
Член 47 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престанува да важи Законот за средното училиште 
за внатрешни работи („Службен весник на СРМ" 
бр. 39/71). 

Член 48 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

367. 
Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСИНА-
ТА НА СТАПКИТЕ ЗА АМОРТИЗАЦИЈА НА ОС-

НОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за висината на стапките 
за амортизација на основните средства на органи 
и организации, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година. 

Бр. 06-1964 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ ЗА АМОРТИЗА-
ЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА ОРГАНИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Со овој закон се определува висината на стап-
ките за амортизација на основните средства на ор-
ганите и организациите на општествено-политич-
ките заедници и државните органи и на основните 
средства на општествено-политичките и општестве-
ните организации (во натамошниот текст: корисни-
ци на општествени средства). 

Член 2 
Корисниците на општествени средства од член 

1 на овој закон вршат пресметување на амортиза-
цијата на основните средства според одредбите на 
сојузниот Закон за амортизација на основните сред-
ства на основните организации на здружениот труд 
и на други корисници на општествени средства 
(во натамошниот текст: Сојузен закон) и на овој 
закон. 

Член 3 
Висината на стапките за амортизација на основ-

ните средства за корисниците на општествени сред-
ства од член 1 на овој закон изнесува 25'0/о од утвр-
дените стапки со член 35 од Сојузниот закон. 

Член 4 
Корисниците на општествени средства од член 

1 на овој закон амортизацијата за 1977 година мо-
жат да ја пресметаат според одредбите на овој за-
кон, до крајот на 1978 година. 

Член 5 
Законот за амортизација на основните средства 

на организациите на здружениот труд од областа 
на општествените дејности („Службен весник на 
СРМ", број 48/74 и 25/76) престанува да важи. 

Член 6 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија", а ќе се применува 
од 1 јануари 1977 година. 

368. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава . 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАВАЊЕ 
НАДОМЕСТОК НА КАМАТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ 

КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 1980 
ГОДИНА 

Се прогласува Законот за давање надоместок на 
камата за определени кредити во периодот од 1976 
до 1980 година, 
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што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година. 

Бр. 06-1971 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА КАМАТА ЗА ОП-
РЕДЕЛЕНИ КРЕДИТИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1976 ДО 

1980 ГОДИНА 
Член 1 

Банките и организациите на здружениот труд 
кои ќе даваат кредити од сопствени средства за оп-
ределени намени во периодот од 1976 до 1980 го-
дина имаат право на надоместок на камата на на-
чин и под услови одредени со овој закон. 

Надоместокот на камата од претходниот став ќе 
се дава на товар на средствата на Републиката за 
инвестиции во стопанството. 

Член 2 
Банките и организациите на здружениот труд 

ќе остваруваат надоместок на камата за кредитите 
што ги даваат за: 

1) развој на пограничните појаси и на ридско-
планинските реони, според Општествениот договор 
за позабрзан развој на подрачјата во пограничниот 
појас и ридско-планинските реони во Социјалис-
тичка Република Македонија за периодот од 1976 
до 1980 година потпишан на 27 мај 1977 година — за 
делот од каматата над Зп/о; 

2) развој на сточарството според Програмата за 
создавање резерви на месо во жив добиток во рид-
ско-планинските подрачја во СР Македонија доне-
сена на 9 мај 1974 година — за делот од каматата 
над 3%; 

3) инвестиции во индивидуалното земјоделство, 
според Спогодбата за насочување на средства од 
нето-приливот на штедните влогови за кредити-
рање на инвестиции во индивидуалното земјодел-
ство во периодот 1976/1980 година склучена на 14 
јануари 1977 година — за делот од каматата над 
6%; 

4) развој на туризмот — во висина од 2% и 
5) подготовки, издавање, залиха и продажба на: 
— учебници и прирачна литература, изданија 

од марксистичката литература и изданија на јази-
ците на народностите што се во согласност со оп-
штествените потреби и интереси, како и делата ут-
врдени со Програмата за издавање уметничка лите-
ратура преведена на македонски јазик донесена на 
24 IV. 1974 година — во висина од 6%, и 

— други изданија чија идејна, уметничка, на-
учна, општествено-политичка и стручна вредност е 
во согласност со општествените потреби и интереси 
- во висина од 3%. 

Надоместокот на камата за кредитирање на на-
мените од претходниот став точките 1) и 2) ќе се 
дава доколку каматата што ја плаќа корисникот на 
кредитот и надоместокот на каматата не ја надми-
нуваат каматната стапка утврдена од банката за 
соодветната намена во тековната година. 

Член 3 
Видот на инвестиционите вложувања за развој 

на пограничните појаси и на ридско-планинските 
реони во смисла на член 2 став 1 точка 1) од овој 
закоп го одредува Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија. 

Бр. 30 - Стр. 605 

Член 4 
За издавање учебници и прирачна литература 

за кои ќе се дава надоместок на камата мислење 
дава надлежниот републички орган за образова-
ние и наука, а за другите изданија во смисла на 
член 2 став 1 точка 5) од овој закон надлежниот 
републички орган за култура. 

Член 5 
Надоместокот на каматата за инвестициите во 

туризмот се дава за кредитите на банките и на ор-
ганизациите на здружениот труд што учествуваат 
до 400/о од пресметковната вредност на инвестицио-
ниот објект, доколку тие се одобрени по каматна 
стапка до 7%. 

Ако кредитите од претходниот став изнесуваат 
над 40% од пресметковната вредност на инвестицио-
ниот објект, инвеститорот на објектот утврдува на 
кој кредит, односно дел од кредитот, ќе се дава 
надоместок на камата. 

Член 6 
Надоместокот на каматата за вложувањата од 

член 2 точките 1, 2 и 3 од овој закон се дава за кре-
дитите што се одобрени по 1 јануари 1976 година. 

Надоместок на камата за намените од член 2 
точките 4 и 5 од овој закон се дава за кредитите 
што се одобрени по влегувањето во сила на овој 
закон. 

Надоместок на каматата не може да се оствари 
за износот на кредитот што не е вратен во догово-
рениот рок. 

Член 7 
Надоместокот на каматата ќе го плаќа од 

името и за сметка на Републиката, Стопанската 
банка — Централа — Скопје. 

Барањето за признавање надоместок на ка-
мата се поднесува до организационата единица на 
Службата на општественото книговодство ка ј која 
корисникот на надоместокот на каматата има жи-
ро-сметка. 

Член 8 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии да донесе поблиски прописи за потребната до-
кументација и за начинот и постапката за оствару-
вање на правото на надоместок на камата. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичке: Република Македонија". 

369. 
Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВ-

СТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ 

Се прогласува Законот за здравствената заш-
тита на животните, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година. 

Бр. 06-1968 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 
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З А К О Н 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА 

ЖИВОТНИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Здравствената заштита на животните се врши 

според одредбите на Законот за заштита на живот-
ните од заразните болести што ја загрозуваат це-
лата земја („Службен лист на СФРЈ", број 43/76), 
одредбите на овој закон, како и одредбите на про-
писите донесени врз основа на овие закони. 

Под здравствена заштита на животните, во смис-
ла на овој закон,' се подразбира преземањето опре-
делени ветеринарно-санитарни мерки за откривање, 
спречување, сузбивање и искоренување на болести-
те ка ј животните, одредени со закон, како и презе-
мање мерки за заштита на здравјето на луѓето од 
болести кои од животни директно, или преку прех-
ранбени производи, суровини и отпадоци од живо-
тинско потекло, се пренесуваат на луѓе. 

Член 2 
Здравствената заштита на животните е од по-

себен општествен интерес. 

Член 3 
Корисникот на животни во општествена сопст-

веност, сопственикот, држателот односно чуварот 
на животни (држателот на животни) е должен да 
ги применува пропишаните мерки за здравствена 
заштита на животните. 

Член 4 
Општината е должна да се грижи за спроведу-

вање на мерките за здравствена заштита на живот-
ните на своето подрачје преку организирана вете-
ринарна служба. 

Член 5 
Како животни во смисла на овој закон се сме-

таат: копитарите (коњи, маски и магариња), чапун-
карите (говеда, биволи, овци, свињи и други ж и -
вотни), пернатата живина (кокошки, мисирки, гус-
ки, патки и други домашни птици), украсните и ег-
зотичните птици и животни, кучињата, мачките, пи-
томите зајци, пчелите, свилените буби, рибите, ра-
ковите, ежовите, желките, полжавите, жабите, пи-
јавиците, дивечот, ѕверови и лабораториските жи-
вотни. 

Како животински производи, во смисла на овој 
закон, се сметаат сите составни делови на животин-
ското тело во сурова или преработена состојба што 
служат за исхрана на луѓе, млекото, јајцата, произ-
водите од млеко и ја јца и медот. 

Како животински суровини, во смисла на овој 
закон, се сметаат составните делови на животинско-
то тело и млекото, ја јцата и медот во непреработена 
состојба, без оглед на нивната намена. 

Како животински отпадоци, во смисла на овој 
закон, се сметаат мршите, составните делови на 
животинското тело кои не се употребуваат за ис-
храна на луѓето. 

Член 6 
Покрај болесите што се сузбиваат според Зако-

нот за заштита на животните од заразните болести 
што ја загрозуваат целата земја (Сојузен закон), 
според овој закон се откриваат, спречуваат, сузби-
ваат и искоренуваат и следниве заразни болести, 
чие спречување и сузбивање е од интерес на Ре-
губликата: 

1) шушкавецот (Gangraena emphus-ematosa); 
2) заразната кривотница ка ј овците (Paropuchia 

oontagiosa); 
3) ентеротоксемијата ка ј овците и заразниот 

пролив ка ј јагнињата (Enterotohemia infectiosa ovium 
et dusenteria agnorum); 

4) пироплазмозата (Piroplasmosis); 
5) белодробната стронгилоза ка ј овците (Dic-

ticcaulosis); 

6) метилавоста (Faseiolosis); 
7) заразната агалакција ка ј овците (Agalactia 

contagiosa caprarum et ovium); 
8) гангренозното воспаление на вимето ка ј ов-

ците (Mastitis gangraenosa ovium); 
9) заразното пресушување на вимето ка ј кра-

вите (Mastitis enzootica bovum); 
10) желудечно-цревната стронгилоза ка ј гове-

дата и овците (Strongulosis et trichistrongulosis ven-
triculi et intestini); 

11) специфичниот везикуларен стоматит (Sto-
matitis vesicularis specifica); 

12) кол ерата ка ј живината (Cholera avium); 
13) заразниот ларинго-трахеит ка ј живината 

(Larungotracheitis infectiosa gallinarum); 
14) заразниот бронхит ка ј живината (Bronchi-

tis infectiosa avium); 
15) кокцидиозата (Coccidiosis); 
16) крастата ка ј домашните животни (Scabies); 
17) аујецкиевата болест (Morbus Aujeszkuii); 
18) јагарчивоста (Hupodennosis) и 
19) естрозната шмркавица ка ј овците (Oestro-

sis). 
Ако се појави опасност од друга заразна болест 

која има карактер на епизоотија и која може да ја 
загрози Републиката, Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
може да определи пропишаните мерки со Сојузниот 
закон и со овој закон да се применуваат и на таа 
област. 

Општинатата може да определи други болести 
чие спречување и сузбивање е од интерес за оп-
штината. 

II. МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 
ЖИВОТНИТЕ 

1. Превентивни мерки 

Член 7 
Заради спречување на појави или утврдување 

на постоење заразни болести ка ј животните, се пре-
земаат следниве превентивни мерки: 

1) заштитни вакцинации; 
2) дијагностички и други испитувања; 
3) утврдување на причината за пцовисувањето; 
4) испитување на сурови кожи на антракс; 
5) контрола на водата и на производството на 

храна за копитарите, чапункарите, пернатата ж и -
вина, рибите, кучињата и мачките (сточна храна); 

6) контрола на животните во прометот; 
7) контрола на објектите и опремата за произ-

водство, обработка, преработка и промет на живо-
тински производи, животински суровини и живо-
тински отпадоци и контрола на прометот на тие 
производи; 

8) контрола на производството и складирањето 
на семе за вештачко осеменување на копитарите и 
чапункарите; 

9) контрола на саеми, пазари и на изложби на 
животни и прехранбени производи од животинско 
потекло и на други собиралишта на животни; 

10) контрола на објектите за производство, скла-
дирање и промет на биолошки, хемофармацеутски 
и дијагностички препарати за животни, односно 
контрола на производството, складирањето и про-
метот на тие препарати; 

11) контрола на превозните средства со кои се 
пренесуваат животни, животински производи, ж и -
вотински суровини и животински отпадоци; 

12) контрола на местата и објектите што слу-
жат за нештетно отстранување на животински мр-
ши и животински отпадоци. 

Видовите на превентивните вакцинации, однос-
но на дијагностичките и другите испитувања, нив-
ниот обем, временскиот период, подрачјата, биолош-
ките и другите средства, со кои тие ќе се вршат, 
заради спречување на појави, односно утврдување 
на постоење на заразни болести, одредени со Со-
јузниот и со овој закон, ги определува републич-
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киот секретар за земјоделство и шумарство, спо-
ред епизоотиолошката состојба во Републиката. 

Општината за своето подрачје секоја година 
донесува наредба за превентивни мерки за здравст-
вена заштита на животните. 

Член 8 
Заради спречување на заразни, паразитни и 

други болести ка ј животните и заради зачувување 
на човековата околина, републичкиот секретар за 
земјоделство и шумарство пропишува ветеринарно-
санитарен минимум за објектите за производство, 
држење, одгледување, промет, карантин и изолаци-
ја на животни. 

Член 9 
Општината донесува програма за изградба на 

објекти и набавка на опрема за нештетно отстрану-
вање на мршите и отпадоците од пцовисаните ж и -
вотни. 

Општината се грижи за нештетно отстранување 
на животинските мрши и отпадоците од пцовиса-
ните животни и за уништување на кучињата и мач-
ките скитници за своето подрачје. 

Во населените места каде што постои можност 
мршите и отпадоците од пцовисаните животни да 
се користат преку кафилерија, општината ќе забра-
ни нивното отстранување да се врши со закопува-
ње, со фрлање во јама — гробница или со униш-
тување на друг начин. 

Член 10 
Републичкиот секретар за земјоделство и шу-

марство може да нареди, во случај на елементарни 
непогоди (поплави и друго), потребни мерки за спре-
чување и сузбивање на заразните болести ка ј ж и -
вотните, кога елементарните непогоди ќе зафатат 
две или повеќе општини. 

Член 11 
Организацијата на здружениот труд што наба-

вува животни на домашниот пазар е должна ж и -
вотните да ги држи определено време во карантин. 

За време на карантинот животните се прегле-
дуваат, дијагностички се испитуваат и по потреба 
превентивно се вакцинираат и дехелментизираат. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството ги определува местото, 
времето на траење и другите услови на карантинот, 
како и ветеринарната организација на здружениот 
труд којашто ќе ги изврши прегледите, дијагнос-
тичките испитувања и другите мерки. 

Организацијата од став 1 на овој член е долж-
на да ги обезбеди определените услови за каран-
тинот и да ги поднесува трошоците на карантинот. 

Член 12 
За животните внесени од странство местото и 

времетраењето на карантинот, видот и начинот на 
испитувањето и другите услови на карантинот ги 
определува Управата за ветеринарна служба во 
состав на Републичкиот секретаријат за земјоделст-
во и шумарство (Управата за ветеринарство). 

За време на карантинот од став 1 на овој член 
животните задолжително се прегледуваат и дијаг-
ностички се испитуваат, а по потреба превентивно 
се вакцинираат и дехелментизираат. 

Прегледите, дијагностичките испитувања и вак-
цинациите од став 2 на овој член ги врши ветери-
нарната организација на здружениот труд што ќе 
ја определи Управата за ветеринарство. 

Трошоците на карантинот ги поднесува корис-
никот на внесените животни. 

Член 13 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со откуп и промет на сурови кожи се дол-
жни да располагаат со потребен број простории, 
чии подови и ѕидови се изградени така што лесно 
да можат да се чистат, мијат и дезинфицираат, да 
имаат истечна ладна и топла вода и одводна кана-
лизација. 

Просториите во кои се сместуваат и складираат 
сурови кожи мораат да бидат оддалечени најмалку 
200 метри од објекти за живеење, кланици, млекар-
ници и други објекти за производство, обработка и 
преработка на прехранбени производи од животин-
ско потекло. 

Просториите во кои се врши сушење на кожи 
мора да бидат оддалечени најмалку 500 метри од 
објектите наведени во став 2 на овој член. 

Во урбанизираните населени места се забранува 
вршење на откуп на кожи на отворено место. 

Член 14 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со откуп и промет на сурови кожи се 
должни да водат евиденција за потеклото на отку-
пените кожи од копитари, чапункари и дивеч. Еви-
денцијата се води одделно за кожите од животни 
заклани во кланици, одделно за кожите од животни 
заклани без ветеринарен преглед, односно за ко-
жите од пцовисани животни, за кои не постои ве-
теринарна потврда за незаразеност на местото од 
каде потекнуваат, а одделно за кожите од дивечот. 

Кожите од животните заклани без ветеринарен 
преглед, односно од пцовисаните животни мора да 
бидат видливо обележани со редниот број на еви-
денцијата. 

Член 15 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со откуп и промет на сурови кожи се 
должни пред пуштањето во промет, од секоја швед-
ска, биволска, овча, козја и кожа од копитари, која 
потекнува од животно заклано без ветеринарен 
преглед, односно од пцовисано животно да достават 
мостра на овластена ветеринарно-дијагностичка ор-
ганизација на здружениот труд за испитување на 
антракс (асколизација). 

Обврската од став 1 на овој член не се однесу-
ва на телешки, чукарешки, јагнешки, јарешки и 
кожи од ждребиња и прлиња. 

Овластените ветеринарно-дијагностички орга-
низации на здружениот труд се должни за резул-
татот од асколизацијата писмено да го известат ис-
праќачот на мострата, ОПШТИНСКИОТ ветеринарен 
инспектор и Управата за ветеринарство. 

Член 16 
За да се спречат и сузбијат беснилото и другите 

заразни и паразитни болести што ги пренесуваат 
кучиња се ограничува држењето на кучиња и се 
врши задолжителна регистрација, заштитна вак-
цинација против бесни лото и дехелментизација на 
кучињата. 

Држателот на кучиња секоја година во перио-
дот од октомври до ноември поднесува пријава на 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на ветеринарството, односно на органот што 
ќе го определи општината за бројот и намената на 
кучињата, заради регистрација. 

Регистрираните кучиња носат значка, чија фор-
ма секоја година однапред ја пропишува Управата 
за ветеринарство. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството води регистар на при-
јавените кучиња и при вршењето на превентивна-
та вакцинација против беснилото, преку ветеринар-
ната станица во општината, ги снабдува со значки 
чии броеви ги внесува во регистарот. 

Регистрираните и вакцинираните кучиња мо-
раат да ја носат значката и да бидат врзани. По 
исклучок не мораат да бидат врзани ловечките ку-
чиња за време на ловот, овчарските кучиња кога се 
наоѓаат со стадата, ако се оддалечени 500 метри од 
населеното место и кучињата што носат кошница 
на муцката. 

Кучињата што не се регистрирани и вакцини-
рани, неврзаните и скитачките кучиња се уништу-
ваат. 
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Поблиски прописи за бројот на кучињата што 
можат да се чуваат, начинот на нивното држење, 
како и за регистрацијата, вакцинацијата и униш-
тувањето на нерегистрираните, невакцинираните 
против беснило, неврзаните и скитачките кучиња, 
донесува општината. 

Член 17 
Куче што каснало некое лице подлежи на три 

задолжителни прегледи во текот на 14 дена од денот 
на каснувањето. 

Првиот преглед по службена должност ќе го из-
врши општинскиот ветеринарен инспектор веднаш 
по добивањето на информацијата за каснувањето, 
при што ќе го установи идентитетот" на кучето, ќе 
издаде решение за натамошна постапка со кучето и 
ќе ги извести здравствениот дом и овластената ве-
теринарна организација на здружениот труд во 
општината за утврдената здравствена состојба. 

Вториот и третиот преглед ќе го изврши овлас-
тената ветеринарна организација на здружениот 
труд, за сметка на држателот на кучето, и за ре-
зултатите од прегледите ќе ги извести општинскиот 
ветеринарен инспектор и Здравствениот дом во оп-
штината. 

Член 18 
За држење на кучиња држателот плаќа такса, 

која за женските кучиња се плаќа во двоен износ. 
Висината на таксата ја определува општината. 

Член 19 
Во кругот на индустриските, извозните и кому-

налните кланици и во објектите за складирање, об-
работка и преработка на месо, млеко, риба и ја јца 
се забранува држење на кучиња. 

Член 20 
Инкубаторските станици и живинарските фар-

ми се под постојана ветеринарно-санитарна инспек-
циска контрола. 

Член 21 
Кошниците со пчели пред отпремање на иста-

т а мораат да бидат здравствено прегледани од оп-
штинскиот ветеринарен инспектор. 

Отпремање на кошници со пчели се врши врз 
основа на издадена потврда во писмена форма од 
општинскиот ветеринарен инспектор, на која се 
назначува дека населението од каде што потекну-
ваат кошниците и самите кошници не се заразени 
со заразна болест ка ј пчелите. 

Член 22 
Во случај на општа опасност од внесување на 

лигавка и шап, чума ка ј говедата, белодробна за-
раза ка ј говедата, афричка чума ка ј коњите, африч-
ко чума ка ј свињите, сипаница ка ј овците, вази-
куларен стоматит ка ј свињите и дурина, организа-
цијата на здружениот труд што одгледува животни 
е должна да го ограничи или забрани влезот во 
сточарските објекти на лица што не се вработени 
непосредно во тие објекти, односно на лица што 
службено не се задолжени за работа во тие објекти. 

Член 23 
Се забранува вршење на крвни операции и дру-

ги видови ветеринарни манипулации од неовлас-
тени лица (надриветеринарство). 

Член 24 
Работниците што се вработени по сточарско про-

изводство на организации на здружениот труд, а 
имаат животни, се должни на сопствените животни 
да ги применат мерките што се пропишани за ж и -
вотните во организацијата на здружениот труд во 
која се вработени. 

2. Мерки за отстранување и искоренување на 
болестите кај животните 

Член 25 
Ако се појави заразна болест, или ако се поја-

ват знаци според кои постои сомнение дека некое 
животно е заболено или пцовисано од заразна бо-
лест, држателот на животното е должен тоа веднаш 
да го пријави на општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на ветеринарството, или на 
ветеринарната организација на здружениот труд, 
која за тоа мора веднаш да го извести општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на вете-
ринарството. 

Во случаите од став 1 на овој член држателот 
на животни е должен веднаш да ги оддели здра-
вите грла од болните, пцовисаните или сомнител-
ните; да им забрани пристап во сопствениот стопан-
ски двор на надворешни лица; да ја зачува мршата 
од пцовисаното животно до ветеринарниот преглед; 
да не го пушта својот добиток надвор од стопански-
от двор, како и да не изнесува животински произ-
води, животински суровини, животински отпадоци 
и сточна храна надвор од својот стопански двор. 

Мршата од пцовисаното животно од заразна бо-
лест, односно за кое постои сомнение дека пцовисало 
од заразна болест држателот на животните е дол-
жен да ја зачува до ветеринарниот преглед. 

За пцовисаните животни мора да се утврди при-
чината за пцовисувањето, ако постои сомнение де-
ка се работи за заразна болест. 

Мршата од животното од став 3 на овој член по 
ветеринарниот преглед и секоја друга м^ша од пцо-
висан) животно, држателот на животни е должен 
нештетно да ја отстрани. 

Мршите од став 5 на овој член или нивните 
делови можат да се преработат во специјални об-
јекти (кафилерии). 

Се смета дека се појавила зараза ако меѓу ж и -
вотните од еден стопански двор, штала или стадо 
се појават едноподруго два или повеќе случаи на 
разболувања или пцовисување со исти или слични 
знаци, или ако настапи ненадејно пцовисување на 
едно или повеќе животни без видливи знаци на 
болест, или ако не е позната причината на болеста. 

Член 26 
Заболено од заразна болест се смета животно 

што ги покажува типичните знаци на соодветната 
заразна болест, или ка ј кое заразата е установена 
лабораториски, или по пат на некоја од теренските 
научно-призната дијагностичка метода. 

За сомнително на заразна болест се смета ж и -
вотно ка ј кое знаците на болеста не се јасно изра-
зени. Сомнение на зараза постои и тогаш кога две 
или повеќе животни заболат или пцовисаат со исти 
или слични знаци на заболување. 

Сомнително на заразување се смета приемливо 
животно што било во непосреден или посреден до-
пир со болно или сомнително животно на заразна 
болест. 

Приемливо животно на заразна болест се смета 
животно кое заболи ако се зарази со специфичниот 
причинител на соодветната заразна болест. 

Член 27 
Ветеринарните работници вработени во ветери-

нарни организации на здружениот труд или во зем-
јоделски или други организации на здружениот 
труд, се должни ако при вршењето на својата ре-
довна работа утврдат појава на заразна болест или 
сомнение за постоење на заразна болест ка ј живот-
ни, за тоа веднаш да го известат општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работите на ветери-
нарството. 

Ветеринарните лекари од ветеринарните орга-
низации на здружениот труд се должни при врше-
њето на својата редовна работа, во случаите кога 
утврдат појава на заразна болест или сомнение за 
постоењето на заразна болест, по овластување од 
општината, да ги наредат мерките од член 25 став 
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2 на овој закон, да земат мостри од сточната хра-
на со која се хранеле и се хранат болните, односно 
сомнителните животни и материјал од болните, од-
носно пцовисаните животни за лабораториско-ди-
јагностичко испитување и за утврдената состојба и 
преземените мерки веднаш да го известат општин-
скиот орган на управата надлежен за работите на 
ветеринарството. 

Усната наредба од став 2 на овој член има сила 
на решение, кое општинскиот ветеринарен инспек-
тор мора да го донесе во рок од 3 дена. 

Трошоците за преземање мерки од став 1 на овој 
член паѓаат на товар на општината. 

Член 28 
Ако ка ј болно, пцовисано или убиено животно, 

кое припаѓа на корисник на животни во општест-
вена сопственост, се појави сомнение дека се работи 
за заразна болест, ветеринарната служба на ко-
рисникот на животните во општествена сопстве-
ност е должна да достави материјал (паталошки ма-
теријал, храна, вода и др.) на овластена ветеринар-
но-дијагностичка институција за лабораториско ис-
питување и за стореното да го извести општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на вете-
ринарството. 

Член 29 
Општинскиот ветеринарен инспектор е должен 

веднаш по приемот на известувањето за појавата 
на заразна болест или на сомнение дека постои за-
раза, да излезе на местото и да преземе мерки, за 
да се утврди дали постои заразна болест и дали 
држателот на животни ги презел мерките од член 
25 став 2 на овој закон. 

Општинскиот ветеринарен инспектор е должен 
да испрати материјал за лабораториско-дијагнос-
тичко испитување, ако тоа не е сторено. 

Ако општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на ветеринарството не ги наредил мер-
ките од член 11 на Сојузниот закон и член 30 на 
овој закон, тие мерки ќе ги нареди Управата за ве-
теринарство. 

Член 30 
Кога се утврди постоење на заразна болест и 

додека трае опасноста од таа заразна болест, оп-
штинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на ветеринарството, во зависност од природата 
на заразната болест и степенот на опасноста, во за-
разеното подрачје наредува една или повеќе од 
следниве мерки: 

1) издвојување на здравите од болните живот-
ни или од животните за кои постои сомнение дека 
се болни; 

2) затворање на болните животни и на живот-
ните за кои се сомнева дека со болни; 

3) забрана за настапување на саеми, пазари, 
изложби, собирање или други јавни смотри на ж и -
вотни; 

4) забрана или ограничување на држење на 
животни; 

5) забрана или ограничување на изнесување, 
односно промет на прехранбени производи, сурови-
ни и отпадоци од животинско потекло, на сточна 
храна и на други предмети со кои може да се пре-
несе заразна болест; 

6) забрана на колење на копитари, чапункари, 
перната живина и зајци; 

7) колење или убивање на заразени животни, 
односно животни за кои постои сомнение дека се 
заразени; 

8) попис на копитари и чапункари, а по потреба 
и нивното обележување и попис на кучиња; 

9) забрана или ограничување на производството 
во определени објекти за одредено време; 

10) ограничување на движењето на лица кои до-
аѓаат во допир со заразени животни или со ж и -
вотни за кои постои сомнение дека се заразени и 
со производи, суровини и отпадоци кои потекнуваат 
од такви животни; 

11) заштитно вакцинирање и дијагностичко ис-
питување; 

12) блокирање на жариште на заразна болест во 
заразени населени места и подрачја (забрана на 
влегување и излегување на лица и животни); 

13) кастрација на заразени и сомнителни живот-
ни и забрана на природен прираст; 

14) дезинфекција, дезинсекција и дератизација 
на шталите, оборите, трлата, стопанските дворови, 
пасиштата, поилата и на другите места каде што 
се наоѓале болни животни и на предметите што 
биле во допир со болни животни; 

15) контумација и уништување на кучиња и 
мачки скитници. 

Мерките од став 1 на овој член можат да се на-
редат и кога постои непосредна опасност од појава 
на заразна болест. 

Во особено опасни случаи може да се нареди и 
привремена забрана на работа во објектите во кои 
се преработуваат или складираат прехранбени про-
изводи, суровини и отпадоци од животинско потек-
ло или сточна храна. 

Член 31 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на ветеринарството е должен за појавата 
и престанокот на заразна болест веднаш писмено 
да ги извести: Управата за ветеринарство, општин-
ските ветеринарни инспектори во соседните општи-
ни, ветеринарните организации на здружениот труд, 
месните заедници, командата на единиците на Југо-
словенската народна армија и заинтересираните 
организации на здружениот труд од подрачјето на 
општината. 

Член 32 
За секое заболување од антракс, беснило, бру-

целоза, кју-треска, лептоспироза, сакагија, трихи-
нелоза и туларемија, општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на ветеринарството го 
известува општинскиот орган на управата надлежен 
за здравството. 

Здравствената организација на здружениот труд 
е должна веднаш да го извести општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на ветеринар-
ството за секое утврдено заболување на луѓе од 
болести од став 1 на овој член. 

Член 33 
Ако држателот на животни не ги преземе про-

пишаните мерки општинскиот ветеринарен инспек-
тор со решение ќе го нареди извршувањето на тие 
мерки. 

Ако држателот на животното не ги изврши на-
редените мерки од став 1 на овој член, општинскиот 
ветеринарен инспектор ќе го довери извршувањето 
на тие мерки на надлежната ветеринарна станица 
или на друга ветеринарна организација на здруже-
ниот труд, на товар на држателот на животни. 

Член 34 
Лабораториско-дијагностичко испитување на 

материјал вршат ветеринарните организации на 
здружениот труд, што ќе ги овласти републичкиот 
секретар за земјоделство и шумарство. 

Организациите од став 1 на овој член се долж-
ни за резултатот од лабораториско испитување вед-
наш да ги известат странката од која потекнува ма-
теријалот, надлежниот општински ветеринарен ин-
спектор и Управата за ветеринарство, без оглед на 
тоа кој го испратил или зел материјалот. 

Член 35 
Границите на заразеното или загрозеното по-

драчје и местата на стационарните болести ги утвр-
дува општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството. 

Ако заразата која има карактер на епизоотија 
се утврди на подрачје на две или повеќе општини, 
границите на заразеното подрачје ги определува 
Управата за ветеринарство. 
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Член 36 
Извршниот совет на собранието на општината 

ги определува мерките за здравствена заштита на 
животните, што се должни да ги преземат пого-
лем број граѓани, повеќе организации на здруже-
ниот труд и граѓански правни лица. 

Член 37 
Кога постои непосредна опасност од појава на 

заразна болест ка ј животни или кога се утврди 
зараза и додека трае опасноста од заразата, може 
покрај мерките определени со Сојузниот закон и со 
овој закон, да се нареди, според природата на за-
разата и големината на опасноста во заразениот 
стопански двор населеното место или подрачјето, 
како и во загрозеното подрачје, привремена забрана 
за одржување на собири, односно уништување на 
производите, суровините и отпадоците од животин-
ско потекло и другите предмети со кои може да 
се прошири заразата. 

Член 38 
Убивање (колење) на болни животни и на ж и -

вотни за кои постои сомнение дека се заразени 
може да се нареди, ако не постои можност за от-
странување на заразната болест со примена на дру-
ги мерки, пропишани со Сојузниот закон и со овој 
закон или ако со убивањето (колењето) се поевти-
нува спречувањето, односно искоренување^ на за-
разната болест. 

Предметите што биле, односно за кои постои 
сомнение дека биле во допир со заразени животни, 
ако не можат да се дезинфицираат, се уништуваат 
со горење или се прават нештетни на друг начин. 

Убивањето (колењето) на животни од став 1 на 
овој член се врши под надзор на општинскиот вете-
ринарен инспектор и на местото што тој ќе го опре-
дели. За убивањето (колењето) на животното се 
составува записник. 

Член 39 
Во случај на појава на лигавка и шап, чума ка ј 

говедата, белодробна зараза ка ј говедата, афричка 
чума ка ј коњите, афричка чума ка ј свињите, сипа-
ница ка ј овците, везикуларен стоматит ка ј свињите 
и дурина, заради нивното спречување и отстрану-
вање, Извршниот совет на Собранието на Соција-
листичка Република Македонија може да одлучи да 
се формираат екипи од ветеринарни стручњаци и да 
се испратат на работа во определени подрачја. 

За работа на екипите од став 1 на овој член 
организациите на здружениот труд се должни да 
им стават на располагање ветеринарни стручњаци, 
средства и опрема во обем што ќе го определи ре-
публичкиот секретар за земјоделство и шумарство. 

Трошоците на екипите и на утврдените сред-
ства од став 1 на овој член ги поднесува Републи-
ката. 

Член 40 
Организациите на здружениот труд во чии об-

јекти се произведуваат вакцини и серуми од живи 
вируси или се вршат обиди со живи вируси се 
должни тие објекти да ги опремат така што напол-
но да биде исклучена можноста за ширење на за-
раза (затворен систем). 

Член 41 
Се смета дека заразата престанала ако од по-

следното пцовисување, убивање (колење) или оз-
дравување поминал најдолгиот инкубационен пе-
риод и ако е извршена завршна дезинфекција. 

Член 42 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со одгледување на животни, со колење на 
животни и добивање на месо, со обработка и пре-
работка на месо, млеко, риба и јајца, со откуп, об-
работка и чување на кожи и со слични дејности се 
должни да преземат заштитни мерки против глода-
рите и инсектите. 

Мерките за здравствена заштита се должни да 
ги преземат и граѓаните и граѓанските правни лица 
што вршат дејност од став 1 на овој член. 

Член 43 
Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите на ветеринарството е должен да води еви-
денција за движењето на заразните болести за по-
драчјето на својата општина (епизоотиолошка кни-
га), евиденција за позитивните и сомнителните ре-
актори како и евиденција за магацините за кожи, 
суровини и отпадоци. 

Евиденцијата од став 1 на овој член се води за се-
која болест одделно, според упатството што ќе го 
донесе Управата за ветеринарство. 

Член 44 
Организациите на здружениот труд што се за-

нимаваат со промет на биолошки препарати, лекови 
и други ветеринарни материјали, ветеринарните ор-
ганизации на здружениот труд и ветеринарните 
служби на земјоделските и другите организации 
на здружениот труд се должни биолошките препа-
рати, лековите и другите ветеринарни материјали 
да ги чуваат и применуваат според упатствата на 
нивните производители. 

Член 45 
Уверение за здравствената состојба на живот-

ните издава општинскиот орган на управата над-
лежен за работите на ветеринарството, односно 
овластените ветеринарни станици. 

За издадените уверенија и извршените промени 
во нив органите и организациите од став 1 на овој 
член водат евиденција. 

Ш. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНА КОНТРОЛА НА 
ЖИВОТНИТЕ, ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ, 
СУРОВИНИТЕ И ОТПАДОЦИТЕ ОД ЖИВОТИН-
СКО ПОТЕКЛО НА МЕСТОТО НА ПРОИЗВОД-

СТВОТО, СКЛАДИРАЊЕТО И ВО ПРОМЕТОТ 

Член 46 
Продажба на животни во урбанизирано населе-

но место се врши само на пазариштето за животни, 
кое мора да биде изградено надвор од населеното 
место, на оцедно место, заградено, снабдено со вода 
за пиење, да има пристапен пат и да е изградено 
така што лесно да може да се чисти и дезинфицира. 
На пазариштето за животни мора да има рампа за 
истовар на животни, уреди за врзување на круп-
ниот добиток и обори за сместување на ситните ж и -
вотни, бетонско плато за механичко чистење и де-
зинфекција на превозни средства, канализација за 
отпадните води, септичка јама и бетонска покрие-
на јама за собирање на ѓубрето. 

Пазар^иштето за животни е под постојана вете-
ринарно-санитарна инспекциска контрола на оп-
штинскиот ветеринарен инспектор кој редовно вр-
ши преглед на животните што се наоѓаат во паза-
риштето. 

Посебните услови за уредување на пазариште-
то за животни, како и условите за уредување на 
местата за откуп во неурбанизираните населени ме-
ста ги пропишува општината. 

Член 47 
Кланицата мора да има: 
1) соодветен број простории според капаците-

тот на колењето, а најмалку одделение за колење 
на добиток и одделение за чистење и обработка на 
црева и шќембиња; 

2) одделна просторија за работа на ветеринар-
ниот инспектор; 

3) уреди за стерилизација на алатот за колење 
на животни и обработка на месото; 

4) покриен, заграден бетониран простор со од-
водна канализација за сместување на добиток на-
менет за колење; 
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5) просторија со стерилизатор или јама-гроб-
ница, или уред за горење и опрема за нештетно 
отстранување на конфискатите и кланичните от-
падоци; 

6) бетонско покриено ѓубриште; 
7) соодветна опрема и алат за колење на ж и -

вотни и за хигиенска обработка и преглед на ме-
сото; 

8) соодветен број квалификувани касапи, спо-
ред капацитетот на кланицата на градска кланица 
и ветеринарен лекар; 

9) дезинфекциона пумпа и средства за дезин-
фекција. 

Кланицата од која се изнесува месо со средства 
на јавниот сообраќај надвор од населеното место, 
во кое е таа лоцирана, мора да има комора за раз-
ладување на месо. 

Кланицата во која се врши колење на свињи 
мора да има трихиноскоп за преглед на свинско 
месо на трихина. 

Кланичниот круг мора да биде заграден. 
Кланицата се подига надвор од населеното ме-

сто, во правец на ветровите, на оцедно место, во 
близина на истечна вода и да има пристапен пат. 

Кланицата во која се врши преработка на месо 
мора да ги исполнува условите предвидени со овој 
закон за работилница за преработка на месо. 

Управата за ветеринарство води евиденција за 
кланиците. 

Член 48 
Кланицата за колење на живина се изградува 

како одделен градежен објект. 

Член 49 
Општината може да пропише задолжителен 

преглед на свињи пред и по колењето кога тоа се 
врши и за сопствени потреби, надвор од кланицата. 

Член 50 
Работилницата за преработка на месо мора да 

има: 
1) просторија за подготовка, обработка и пре-

работка на месо; 
2) просторија за стерилизација, односно димење 

на производите; 
3) просторија за топење на маст и 
4) просторија за готови производи. 
Ако работилницата за преработка на месо се 

наоѓа надвор од кругот на кланицата, таа мора да 
биде заградена. 

Член 51 
Месото кое се испраќа од едно во друго населе-

но место претходно мора прописно да биде раз-
ладено. 

Транспортот на месо од кланица до продавница 
и од едно во друго населено место се врши во спе-
цијални превозни средства и во висечка положба, 
закачено на куки. Овие превозни средства не сме-
ат да се користат за друга цел. 

Член 52 
Ако месото од принудно заклано животно е 

употребливо за исхрана на луѓе, општинскиот вете-
ринарен инспектор може да дозволи преработува-
ње и складирање на тоа месо во објекти кои ги 
исполнуваат пропишаните услови. 

Организацијата на здружениот труд на која и 
припаѓа објектот од став 1 на овој член е должна 
да изврши преработка, односно складирање на ме-
сото, со соодветен надоместок. 

Член 53 
Млекото што е наменето за исхрана на луѓе 

мора да исполнува одредени услови, а особено: 
1) да е добиено од животни што не боледуваат 

од болести од кои преку млекото можат да се 
заразат луѓе; 

2) да се собира и држи во простории и садови 
кои ги задоволуваат хигиенските и техничките про-
писи ; 

3) во производството и прометот на млекото 
да се вработени здрави лица; 

4) за превоз на млеко можат да се употребу-
ваат само возила, садови и амбалажа наменети за 
таа цел. 

Член 54 
Откупните пунктови за млеко и транспорт за 

млеко се под ветеринарно-санитарен надзор на оп-
штинскиот ветеринарен инспектор. 

Објектите за обработка и преработка на млеко 
(млекарница, мандра, бачило) и самата обработка 
и преработка во нив се наоѓа под постојан ветери-
нарно-санитарен надзор на општинскиот ветерина-
рен инспектор. 

Член 55 
Според капацитетот, видот и начинот на произ-

водството млекарницата, мандрата и бачилото мо-
раат да имаат соодветен број простории, изградени 
така што лесно да можат да се чистат, мијат и де-
зинфицираат и да бидат снабдени со уреди и опре-
ма од материјал што не 'рѓосува. 

Млекарницата, мандрата и бачилото од став 1 
на овој член мораат да бидат заградени. 

Член 56 
Објектот за преработка на јајца, односно објек-

тот за преработка на риба мора да биде изграден 
како одделен објект и да има соодветен број про-
стории кои можат лесно да се чистат, мијат и де-
зинфицираат, да биде заграден и снабден со уре-
ди и опрема што не 'рѓосува, како и со ладилник. 

Член 57 
Објектите од членовите 47, 48, 50, 55 и 56 од 

овој закон мораат да имаат и: 
1) хигиенски исправна топла и ладна вода со 

лавабоа, кои во кланиците и работилниците за пре-
работка на месо, мораат да бидат на ножен погон; 

2) функционална канализација, изградена спо-
ред прописите; 

3) простории и средства за одржување на лич-
ната хигиена и хигиената во објектот и санитарен 
јазел; 

4) просторија за починка на работниците. 
Ѕидовите и подовите на објектите од став 1 на 

овој член во просториите во кои се манипулира со 
вода мораат да бидат направени од непропустлив 
материјал, што може лесно да се чисти, мие и де-
зинфицира. 

Член 58 
Во кланиците, работилниците за обработка и 

преработка на месо, млекарниците, објектите за 
преработка на ја јца и објектите за преработка на 
риба мора да се пропише ветеринарно-санитарен 
ред, кој особено ги содржи: 

1) времето на почнувањето и завршувањето на 
работата и времето на починката; 

2) времето на чистењето и дезинфекцијата на 
објектот и опремата (дневно и месечно чистење и 
месечна дезинфекција); 

3) видот на заштитната облека и обувки за од-
делни работни места; 

4) одржувањето на хигиената во објектите; 
5) средствата и начините за чистење и дезин-

фекција на просториите, опремата, алатот, заштит-
ната облека и обувките; 

6) средствата за правилно вршење на ветери-
нарно-санитарниот преглед и 

7) другите работи што се во врска со хигиената 
на производството. 

За објектите во општествена сопственост вете-
ринарно-санитарен ред пропишува организацијата 
на здружениот труд, а за објектите во сопственост 
на граѓани општината. 

Член 59 
Управата за ветеринарство заедно со Републич-

киот санитарен инспекторат дава согласност за ло-
кација на кланица, работилница за преработка 
на месо, кланица за живина, ладилник за прехран-
бени производи од животинско потекло, млекарни-
ца, објект за преработка на јајца, објект за прера-
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ботка на риба, општествен објект за одгледување на 
животни, објект за обработка и складирање на ко-
жи при извозна кланица и кафилерија и води еви-
денција за тие објекти. 

Општинскиот орган на управата надлежен за 
работите на ветеринарството дава согласност за ло-
кација на откупен пункт за млеко, за мандра (ба-
чило), за јама-гробница за животни, животински 
гробишта, за уред за спалување на мрши, за објекти 
за обработка и складирање на кожи при комунал-
ни кланици. 

Општинскиот ветеринарен инспектор учеству-
ва во комисијата за одобрување на простории и 
опрема за продажба на прехранбени производи од 
животинско потекло. 

Член 60 
За ветеринарно-санитарните решенија во про-

ектот за изградба и реконструкција на кланица, 
кланица за живина, објекти за преработка на месо, 
ладилник за прехранбени производи од животин-
ско потекло, млекарница, објект за преработка на 
јајца, објект за преработка на риба, објект за пре-
работка и складирање на кожи при извозна кла-
ница, кафилерија и општествен објект за одгледу-
вање на животни е потребна претходна согласност 
на Управата за ветеринарство. 

Органот од став 1 на овој член дава согласност 
на одобрението за пуштањето во употреба на изгра-
дените објекти од став 1 на овој член. 

IV. НАДОМЕСТОЦИ, ТРОШОЦИ И ТАКСИ 

Член 61 
За убиено или заклано животно, односно за 

уништен предмет заради спроведување на оддел-
ни мерки од Сојузниот закон и овој закон на др-
жателот му припаѓа надоместок во висина на пазар-
ната цена за животното, односно предметот, што ја 
има во местото и на денот на убивањето или коле-
њето, односно уништувањето. 

Ако месото или другите делови на убиеното (за-
кланото) животно можат да се искористат за исхра-
на или за други цели, надоместокот се исплатува 
во висина на разликата меѓу пазарната цена и вред-
носта на искористеното месо и другите делови. 

Член 62 
Пазарната цена на животното, односно на пред-

метот од член 61 на овој закон ја утврдува комиси-
јата што ја образува општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на ветеринарството, во 
која задолжително влегува општински ветеринарен 
инспектор. 

Во случај надоместокот да се обезбедува од 
средствата на Републиката, општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на ветеринарството 
е должен да ја извести Управата за ветеринарство 
која може да определи свој претставник при коми-
сијата од став 1 на овој член, 

Комисијата од став 1 на овој член за изврше-
ната работа составува записник. 

Член 63 
Држателот на животното поднесува писмено ба-

рање за надоместок до општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на ветеринарството во 
рок од 30 дена од денот на убивањето (колењето) на 
животното, односно уништувањето на предметот. 

Кон барањето се приложува: 
1) решение со кое е наредено убивањето (коле-

њето) на животното, односно уништувањето на 
предметот; 

2) потврда од општинскиот ветеринарен инспек-
тор дека барателот ги извршил сите пропишани и 
наредени мерки, дека животното е убиено (заклано), 
односно дека предметот е уништен, како и дека мр-
шата нештетно е отстранета и дека е извршена за-
вршна дезинфекција и 

3) доказ за вредноста на искористеното месо и 
другите делови на убиеното (закланото) животно. 

Решение за надоместок донесува општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на ветери-
нарството, а ако надоместокот се исплатува од сред-
ствата на Републиката, Управата за ветеринарство. 

Кога решението за надоместок го донесува 
Управата за ветеринарство, општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на ветеринарството 
е должен на тој орган да му го достави барањето 
на држателот на животното, односно предметот со 
доказите од став 2 на овој член, записникот од член 
62 став 3 на овој закон и потврда за патолошко-
анатомскиот наод за грлата што се заклани поради 
туберкулоза. 

Член 64 
На држателот на убиеното (закланото) животно, 

односно на уништениот предмет од член 61 не му 
следува надоместок ако: 

1) заразата веднаш не ја пријавил во надлежно-
то место; 

2) животното превентивно не го вакцинирал ко-
га тоа било пропишано или наредено; 

3) животното е заразено поради тоа што не ги 
презел пропишаните мерки; 

4) не го дотерал животното на принудно колење 
кога тоа било наредено; 

5) без одобрение на надлежниот ветеринарен 
орган дотерал животно од незаразено во заразено 
или загрозено подрачје, односно од заразено или 
загрозено во незаразено подрачје; 

6) не презел мерки за нештетно отстранување на 
мршата и не извршил дезинфекција; 

7) заразата се појавила при увозот или за време 
на карантинот на внесените животни од странство; 

8) има право на надоместок по други прописи 
или врз основа на договор за осигурување на ж и -
вотни и предмети; 

9) поднел барање по истекот на 30 дена од денот 
на настанувањето на штетата; 

10) уништените мачки и кучиња се скитници, 
односно ако кучињата и мачките се уништени по 
наредба за време на сузбивањето на болеста бес-
нило. 

Во случаите од став 1 на овој член на држате-
лот на животните општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на ветеринарството му издава 
решение. 

Член 65 
Општината во целост ги поднесува трошоците 

на: 
1) превентивната вакцинација и сузбивањето на 

антраксот и шушкавецот во индивидуалните сто-
панства; 

2) сузбивањето на бесни лото, вклучувајќи ги и 
трошоците на вонредната вакцинација на кучиња 
што се врши по наредба, при појавата на бесни-
лото; 

3) сузбивањето на чумата ка ј свињите, чумата 
и атипичната чума ка ј пернатата живина, вклучу-
ва јќи ги трошоците на вонредната вакцинација на 
свињите, односно пернатата живина во заразените 
и загрозените населени места, што се врши по на-
редба во индивидуалните стопанства; 

4) задолжителните масовни прегледи на копита-
рите на сакагија, како и трошоците на сузбивање-
то и искоренувањето на оваа зараза во индивиду-
алните стопанства; 

5) земањето, пакувањето и испраќањето на ма-
теријал за лабораториско испитување и на самото 
лабораториско испитување на болестите од член 
1 на Сојузниот закон и од член 6 на овој закон, со 
исклучок на лигавката и шапот, чумата ка ј гове-
дата, белодробната зараза ка ј говедата, афричката 
чума ка ј коњите, афричката чума ка ј свињите, си-
паницата ка ј овците, везикуларниот стоматит ка ј 
свињите и дурината, за материјалите земени за ис-
питување од индивидуалните стопанства; 

6) уништувањето на кучињата и мачките-скит-
ници, како и уништувањето на кучињата и мачки-
те, наредено за сузбивањето на беснилото и ехино-
кокозата; 
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7) подготвеноста на ветеринарните организации 
на здружениот труд за спроведување на мерките од 
член 27 на овој закон и за самото спроведување на 
тие мерки; 

8) надоместокот за убиени (заклани) животни и 
уништени предмети по наредба на општинскиот ор-
ган на управата надлежен за работите на ветери-
нарството заради спречување ширењето на зараз-
ните болести ка ј животните од член 1 на Сојузниот 
закон и член 6 на овој закон, освен на заразните 
болести споменати во точка 5 на овој член и 

9) санација на „метилавите" пасишта. 
Општината ги поднесува и трошоците на дезин-

фекцијата при сузбивањето и искоренувањето на 
заразните и паразитните болести ка ј животните од 
став 1 точките 1, 2, 3 и 4 на овој член и член бб на 
овој закон, како и ка ј сузбивањето на бруцелозата. 

Општината не ги поднесува трошоците за боле-
стите за кои постои задолжително осигурување. 

Член бб 
Општината ги поднесува, во износ од најмалку 

50 отсто, трошоците на превентирањето и сузбива-
њето на заразната кривотница ка ј овците, ентеро-
токсемијата ка ј овците и заразниот пролив ка ј јаг-
нињата, чумата ка ј свињите, чумата и атипичната 
чума ка ј пернатата живина, крастата, белодробната 
стронгилоза, желудечно-цревната стронгилоза, те-
нијазата ка ј кучињата, трошоците на туберкулини-
зацијата на говедата и трошоците на организира-
ното третирање на овци против метилавоста, за ж и -
вотни од индивидуалните стопанства, додека оста-
натите трошоци за превентирањето и сузбивањето 
на овие болести како и трошоците за набавка на 
противметилни средства ги сноси сопственикот на 
животните. 

Член 67 
Републиката ги поднесува трошоците на: 
1) превентирањето, дијагностицирањето, сузби-

вањето и искоренувањето на лигавката и шалот, чу-
мата ка ј говедата, белодробната зараза ка ј гове-
дата, афричката чума ка ј коњите, афричката чума 
ка ј свињите, сипаницата ка ј овците, везикуларниот 
стоматит ка ј свињите и дурината; 

2) земањето крв за преглед на бруцелоза и леп-
тоспироза ка ј животни од индивидуални стопан-
ства; 

3) подготвеноста и ангажирањето на ветеринар-
ните организации на здружениот труд за спроведу-
вање на мерките од член 27 на овој закон во однос 
на заразните болести од точка 1 на овој член; 

4) надоместокот за убиени (заклани) животни, 
односно уништени предмети поради извршување на 
мерките од Сојузниот закон и овој закон, во врска 
со сузбивањето и искоренувањето на болестите од 
точка 1 на овој член и на туберкулозата; 

5) дезинфекцијата при сузбивањето на зараз-
ните болести од точка 1 на овој член; 

6) обезбедувањето на резерва на вакцина против 
лигавка и шап; 

7) екипите на ветеринарните стручњаци од член 
39 на овој закон и 

8) лабораториската дијагностика на болестите 
од точка 1 на овој член, на туберкулозата и рету-
беркулинизацијата на позитивните и сомнителните 
реагенси. 

Републиката не ги поднесува трошоците на пре-
вентирањето и сузбивањето на заразните болести 
ка ј животните за кои постои задолжително осигу-
рување. 

Член 68 
За уверение за здравствената состојба од член 

16 на Сојузниот закон држателот на животни пла-
ќа во готово такса по грло, според видот на ж и -
вотното. 

За ветеринарно-санитарните инспекциски прегле-
ди од член 49 на Сојузниот закон се плаќа во гото-
во надоместок според видот на прегледот. 

Висината на таксата од став 1 на овој член и 
висината на надоместокот од став 2 на овој член се 
определува со Тарифата за висината на таксата за 
уверение за здравствената состојба на животно и за 
висината на надоместоците за ветеринарно-сани-
тарните инспекциски прегледи, што ја донесува Из-
вршниот совет на Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Висината на таксата од член 18 на овој закон ја 
одредува општината и таа се плаќа во готово. 

За прегледите од член 46 став 2 на овој закон 
се наплатува надоместок во готово, според видот на 
животното. 

Член 69 
Остварените средства од наплатената такса за 

уверенија од член 68 на овој закон се делат на два 
дела и тоа: 80 отсто од тие средства се внесуваат 
во полза на Посебната сметка на Републичкиот се-
кретаријат за земјоделство и шумарство за здрав-
ствена заштита на животните (во натамошниот 
текст: Посебна републичка сметка за здравствена 
заштита на животните) и служи за покривање на 
трошоците од член 67 на овој закон, а остатокот во 
висина од 2 отсто се внесува во полза на општи-
ната на чие подрачје се создава и служи за покри-
вање на трошоците околу издавањето на увере-
нија за здравствена состојба на животните. 

Член 70 
Средствата од Посебната републичка сметка за 

здравствена заштита на животните, по намирување-
то на обврските што потекнуваат од член 67 на овој 
закон можат да се користат и за следниве намени: 

1) давање партиципација за изградба на објек-
ти и набавка на опрема за нештетно отстранување 
на мрши и отпадоци од животни; за изградба и 
опремување на дезинфекциони станици, за набавка 
на опрема за дезинфекција и за изградба на ко-
рито за капење на овци; 

2) за давање партиципација за набавка на лабо-
раториска опрема на ветеринарно-дијагностички 
организации на здружениот труд; 

3) за проектирање на објекти за отстранување 
на мрши и отпадоци од животни и дезинфекциони 
станици и 

4) за опремување и оспособување за теренска 
работа на Републичката ветеринарна инспекција. 

Средствата од Посебната републичка сметка за 
здравствена заштита на животните се користат спо-
ред програмата што ја донесува Извршниот совет 
на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Член 71 
Средствата на Посебната републичка сметка за 

здравствена заштита на животните, што не се по-
трошени во текот на годината се пренесуваат во 
наредната година. 

Член 72 
Средствата остварени во општината врз основа 

на член 68 ставовите 2, 4 и 5 на овој закон се ко-
ристат за намирување на обврските на општината 
што произлегуваат од членовите 27, 65 и бб од 
ОЕОЈ закон, за изградба и опремување на објекти 
за нештетно отстранување на мрши и отпадоци 
од животни и за опремување и оспособување на 
ветеринарната служба за теренска работа во општи-
ната. 

V. НАДЗОР 

Член 73 
Надзорот над спроведувањето на одредбите на 

Сојузниот закон, на овој закон и на прописите до-
несени врз основа на нив го вршат општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на вете-
ринарството и Управата за ветеринарство. 
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Член 74 
Работите од областа на ветеринарно-санитарни-

те инспекциски прегледи општината може да ги до-
вери на ветеринарни организации на здружениот 
труд. 

За вршење на работите од став 1 на овој член 
на ветеринарната организација на здружениот труд 
и припаѓа надоместок. 

Висината на надоместокот од став 2 на овој 
член се утврдува со договор. 

Член 75 
Одделни технички работи ветеринарниот ин-

спектор може да му довери на ветеринарен техни-
чар (земање материјал за технички преглед, трихи-
носкопирање и др.). 

Член 76 
Општинскиот ветеринарен инспектор, покрај 

работите за кои е овластен со други прописи, ги 
врши и следниве работи: 

1) здравствен преглед на животни; 
2) ветеринарно-санитарен и квалитетен преглед 

на месо, животински производи, животински суро-
вини и животински отпадоци на месото, на произ-
водството, обработката, преработката, складирање-
то, на пазарите и во продавниците; 

3) ветеринарно-санитарна контрола на пратки 
животни, животински производи, животински суро-
вини и животински отпадоци во прометот и изда-
вање уверенија за нивната здравствена исправност; 

4) контрола над средствата за заштита на ж и -
вотни во прометот на мало и забрана на употребата 
и на прометот на она количество средства за за-
штита на животни, за кое ќе утврди дека не одго-
вара на пропишаните услови; 

5) наредува потребни мерки од член 30 на овој 
закон; 

6) зема мостри од сточна храна и од нејзините 
составни делови, материјал за дијагностицирање, 
вода и средства за заштита на животни и ги доста-
вува на овластена установа за испитување; 

7) го контролира убивањето, односно колењето 
на заразните животни; 

8) врши контрола на деловните книги на опште-
ствени правни лица и граѓани, кои се однесуваат 
на спроведувањето на прописите од областа на 
ветеринарството; 

9) прибира податоци и известувања од одговор-
ни лица, сведоци и вештаци кои се однесуваат на 
спроведувањето на прописите од областа на вете-
ринарството, кога тоа е потребно; 

10) врши ветеринарно-санитарен надзор над 
пропишаниот минимум зоохигиенски мерки; 

11) доставува месечни, периодични и годишни 
извештаи и други податоци на Управата за ветери-
нарство за работите од својата надлежност на 
обрасци што ќе ги пропише Управата за ветеринар-
ство; 

12) врши и други работи за кои е овластен со 
посебни прописи. 

Организациите на здружениот труд, општестве-
ните правни лица и граѓаните чија работа е под 
надзор на општинскиот ветеринарен инспектор се 
должни да му овозможат вршење на надзорот и 
да му ги ставаат на располагање потребните пода-
тоци. 

Член 77 
Републичкиот ветеринарен инспектор, покрај 

работите за кои е овластен со други прописи, ги 
врши и следниве работи: 

1) надзор над спроведувањето на одредбите на 
Сојузниот закон, на овој закон и на дополнителните 
прописи донесени врз основа на нив; 

2) надзор над стручната работа на ветеринар-
ните станици и на ветеринарните служби на земјо-
делските и другите организации на здружениот 
труд; 

3) ветеринарно-санитарен надзор над одбирање-
то на машки расплодници за производство на семе 
за вештачко осеменување; 

4) надзор над издавањето на уверенија за здрав-
ствената состојба на животните; 

5) надзор над средствата за заштита на живот-
ни во организациите на здружениот труд што се 
занимаваат со производство на лекови и во органи-
зациите на здружениот труд што се занимаваат со 
промет на големо, како и забрана на употребата и 
на прометот на она количество средства за заштита 
на животни, за кое ќе утврди дека не одговара на 
пропишаните услови; 

6) зема мостри од сточна храна и од нејзините 
составни делови, материјал за дијагностицирање, 
вода, сол и средства за заштита на животни и ги 
доставува на овластена установа за испитување, ко-
га тоа не го сторил општинскиот ветеринарен ин-
спектор; 

7) врши преглед на деловни книги и на доку-
менти на организации на здружениот труд, на дру-
ги општествени правни лица и граѓани, кои се од-
несуваат на спроведувањето на одредбите на Сојуз-
ниот и на овој закон; 

8) прибира податоци и известувања од одговор-
ни лица, сведоци и вештаци, кога тоа е потребно и 

9) врши и други работи за кои е овластен со 
посебни прописи. 

Организациите на здружениот труд, општестве-
ните правни лица и граѓаните чија работа е под 
надзор на републичкиот ветеринарен инспектор се 
должни да му го овозможат вршењето на надзорот 
и да му ги стават на располагање потребните по-
датоци. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 78 
Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за стопански престап организација на 
здружениот труд или друго општествено правно 
лице ако: 

1) животните што ги набавиле на домашниот 
пазар не ги држат во карантин за времето одредено 
со овој закон, не обезбедат преглед и дијагностич-
ко испитување на животните и не ги обезбедиле 
пропишаните услови за карантинот, па поради тоа 
дојде до ширење на заразна болест (член 11); 

2) не изврши некоја од наредените мерки од 
член 30 на овој закон и поради тоа дојде до ширење 
на заразна болест; 

3) произведуваат вакцини и серуми од живи 
вируси на болестите од член 22 на овој закон или 
вршат обиди со живи вируси, а не ги опремиле 
објектите на начин со кој се обезбедува и спречува 
ширењето на заразната болест, па поради тоа дојде 
до ширење на заразните болести (член 40). 

За стопански престап од став 1 на овој член 
ќе се казни со парична казна од 1.000 до 6.000 ди-
нари и одговорното лице во организацијата на здру-
жениот труд или во друго општествено правно лице. 

Член 79 
Со парична казна од 2.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друго општествено правно лице ако: 

1) не ги исполни условите и не постапи по мер-
ките предвидени и наредени од општината од член 
9 на овој закон; 

2) животните што ги набавиле на домашниот 
пазар не ги држат во карантин во пропишаното 
време, не обезбедат преглед и дијагностичко испи-
тување на животните и не ги обезбедиле опреде-
лените услови за карантинот, а притоа не дојде до 
ширење на заразна болест (член 11); 

3) во кругот на кланицата, односно во кругот 
на објектите за обработка, преработка и складира-
ње на месо, млеко, риби и ја јца држи едно или по-
веќе кучиња (член 19); 

4) во случај на општа опасност од внесување 
на болестите од член 22 на овој закон не го огра-
ничи или забрани влезот на лица што не работат 
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непосредно ЕО тие објекти, односно на лица што 
службено не се задолжени за работа во тие објекти; 

5) на надлежниот орган не пријави појава на 
заразна болест или појава на знаци според кои мо-
же да се посомнева за појава на заразна болест 
(член 25 став 1); 

6) држателот на животни не постапи според од-
редбите од член 25 став 2 на овој закон; 

7) произведуваат вакцини и серуми од живи 
вируси на болестите од член 22 на овој закон или 
вршат обиди со живи вируси, а не ги опремиле об-
јектите на начин со кој се спречува ширењето на 
заразната болест, а притоа не дојде до ширење на 
заразната болест (член 40); 

8) користи објекти или опрема за колење на 
животни, за обработка или преработка на месо, 
млеко, риба или ја јца што се наменети за исхрана 
на луѓе, а тие објекти не ги исполнуваат пропиша-
ните услови во членовите 47, 48, 50, 55, 56, 57 од 
овој закфн; 

9) без претходна согласност за проектот гради 
или врши реконструкција, или без согласност пуш-
та во употреба објекти од член 60 на овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни со парична казна од 500 до 5.000 динари и одго-
ворното лице во организацијата на здружениот 
труд или во друго општествено правно лице. 

Член 80 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок организација на здружениот 
труд или друго општествено правно лице ако: 

1) своите животни не ги приведе на вакцина-
ција, на дијагностички или други испитувања, кога 
тоа е наредено (член 7 став 2); 

2) се занимава со откуп и промет на сурови ко-
жи, не ги обезбедила потребните простории или вр-
ши откуп на кожи на отворено (член 13); 

3) се занимава со откуп на кожи, а не води еви-
денција за потеклото на откупените кожи (член 
14 став 1); 

4) не ги обележила видливо кожите од заклани 
животни без ветеринарен преглед, односно од пцо-
висани животни (член 14 став 2); 

5) е овластена за ветеринарно-дијагностички 
испитувања, а не го соопштила писмено резултатот 
од асколизацијата на испраќачот на мострата, на 
надлежниот општински ветеринарен инспектор и на 
Управата за ветеринарство (член 15 став 3); 

6) во пропишаниот рок не ги приведе своите 
кучиња за вакцинација против беснило (член 16 
став 1); 

7) во пропишаните рокови не ги приведе своите 
кучиња на дехелментизација (член 16 став 1); 

8) во периодот октомври-ноември секоја година 
не поднесе пријава до општинскиот орган на упра-
вата за ветеринарство, односно до надлежната мес-
на заедница за бројот и намената на своите кучиња 
(член 16 став 2); 

9) своите кучиња не ги држи врзани кога спо-
ред постојните прописи треба да се врзани (член 
16 став 5); 

10) на ветеринарниот инспектор му оневозмо-
жи да го установи идентитетот на кучето што кас-
кало некое лице, односно ако ветеринарната орга-
низација на здружениот труд ја спречи да го 
изврши вториот и третиот преглед (член 17 ставо-
вите 1 и 2). 

11) овластената ветеринарна организација на 
здружениот труд во пропишаниот рок не ги извр-
ши вториот и третиот преглед и веднаш не ги из-
вести здравствениот дом и општинскиот ветерина-
рен инспектор (член 17 став 3); 

12) мршата од пцовисаното животно не ја зачува 
до ветеринарниот преглед или ако не ја отстрани 
нештетно (член 25 ставовите 3 и 5); 

13) нејзините ветеринарни работници не поста-
пат според одредбите на член 27 став 1 од овој 
закон; 

14) нејзините ветеринарни лекари не постапат 
според одредбите на член 27 став 2 од овој закон; 

15) ветеринарната служба на организација на 
здружениот труд не постапи според одредбите на 
член 28 од овој закон; 

16) не изврши некоја од наредените мерки од 
член 30 од овој закон, а не дојде до ширење на 
заразна болест; 

17) за резултатот на лабораториското испитува-
ње веднаш не ја известат странката од која потек-
нува материјалот, надлежниот општински ветери-
нарен инспектор и Управата за ветеринарство 
(член 34); 

18) не стави на располагање ветеринарни струч-
њаци, средства и опрема (член 39); 

19) не преземе заштитни мерки против глода-
рите и инсектите (член 42); 

20) испраќа месо од едно во друго населено ме-
сто што претходно не е разладено (член 51 став 1); 

21) транспортира месо спротивно на член 51 
став 2; 

22) не изврши преработка или складирање на 
месо од принудно заклано животно кога тоа го до-
зволи општинскиот ветеринарен инспектор (член 
52); 

23) не пропише ветеринарно-санитарен ред, кога 
е должна тоа да го стори (член 58). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
со парична казна од 300 до 3.000 динари и одговор-
ното лице во организацијата на здружениот труд 
или во друго општествено правно лице. 

Член 81 
Со парична казна од 500 до 10.000 динари за 

прекршок ќе се казни поединец кој : 
1) неовластено врши крвни операции и други 

видови ветеринарни манипулации (член 23); 
2) не се одзове на решението за учество во еки-

пи (член 39); 
3) изврши дејствие од член 78 точка 2, член 79 

точките 3, 5, 8, 9 и член 80 точките 1, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 16, 19, 20 и 21. 

Ако прекршокот од став 1 точките 1 и 2 од овој 
член е сторен заради здобивање со имотна корист, 
на сторителот покрај паричната казна може да му 
се изрече и казна затвор до 30 дена. 

УП. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 82 
Во рок од една година од денот на влегувањето 

во сила на овој закон општината ќе ги определи и 
утврди местата за нештетно отстранување на мр-
шите од пцовисани животни (животински гробишта, 
јами-гробници и слично). 

Член 83 
Во рок од три години од денот на влегувањето 

во сила на овој закон пазариштата за животни во 
урбанизираното населени места мора да се усогла-
сат со одредбите на член 46 од овој закон. 

Член 84 
Се овластува републичкиот секретар за финан-

сии, во согласност со републичкиот секретар за зем-
јоделство и шумарство, поблиску да го уреди на-
чинот на наплатата на таксата за уверенија за 
здравствената состојба на животните, за уплатата 
на тие средства на збирна (преодна) сметка и за 
нивната распределба. 

Член 85 
Се овластува републичкиот секретар за земјо-

делство и шумарство, во рок од една година по вле-
гувањето во сила на овој закон, да донесе поблиски 
прописи за: 

1) начинот и постапката за преземање мерки за 
спречување и отстранување на заразните болести 
од член 6 на овој закон; 
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2) условите што мора да ги исполнуваат објек-
тите за нештетно отстранување на животински мр-
ши и животински отпадоци, постапката за нивното 
отстранување и начинот на вршењето на ветеринар-
но-хигиенската служба; 

3) условите што мора да ги исполнуваат про-
сториите за откуп, односно складирање на кожи, 
евиденцијата на откупените кожи и начинот на 
испраќање на мостри од кожи за испитување на 
антракс; 

4) начинот на водење на евиденција за издаде-
ните уверенија за здравствена состојба на ж и -
вотните ; 

5) уредување на кланиците и вршењето ветери-
нарно-санитарна контрола во нив; 

6) обрасците на извештаите од член 76 на овој 
закон; 

7) внатрешното уредување на објектите од чле-
новите 48, 50, 55 и 56 од овој закон. 

Член 86 
Со овластување на општината ветеринарно-са-

нитарен преглед на животни за колење и на доби-
еното месо во селските населени места можат да 
вршат ветеринарни техничари кои имаат положено 
стручен испит. 

Овластувањето од став 1 на овој член може да 
трае до 1987 година. 

Член 87 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: одредбите за здравствена 
заштита на животните од Законот за мерките за 
унапредување на сточарството и за здравствената 
заштита на добитокот („Службен весник на СРМ' ; 
број 36/66) и Законот за висината на надоместоците 
на ветеринарно-санитарните прегледи и на таксата 
на уверение за здравствената состојба на добито-
кот („Службен весник на СРМ" број 38/66). 

Член 88 
До донесувањето на поблиските прописи од чле-

новите 68 и 85 од овој закон ќе се применуваат след-
ниве прописи: 

1. Тарифата за висината на надоместоците за 
ветеринарно-санитарни прегледи и за таксата за 
уверение за здравствената состојба на добитокот 
(„Службен весник на СРМ" број 38/66); 

2. Решението за одредување дијагностички уста-
нови што вршат дијагностичко испитување на ма-
теријал („Службен весник на СРМ" број 6/67); 

3. Правилникот за внатрешно уредување на 
кланиците и за начинот на вршењето на ветеринар-
ната контрола во нив („Службен весник на СРМ" 
број 11/68); 

4. Правилникот за начинот на отстранувањето 
на животински мрши и начинот на вршењето на 
хигиеничарската служба („Службен весник на СРМ" 
број 31/68). 

Член 89 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

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

370. 

Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за административните такси, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година. 

Број 06-1965 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

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

НОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ 

Член 1 
Во Законот за административните такси („Служ-

бен весник на СРМ", бр. 45/72), член 1 се менува и 
гласи: 

„За списите и дејствијата во управните работи, 
како и за другите предмети и дејствија ка ј органите 
на управата на општествено-политичките заедници 
и другите државни органи се плаќаат администра-
тивни такси според одредбите на овој закон, докол-
ку со друг пропис поинаку не е одредено". 

Член 2 
Член 2 се менува и гласи: 
„Како органи во смисла на овој закон, се сме-

таат и организациите на здружениот труд, другите 
самоуправни организации и заедници, општестве-
ните организации, здруженијата на граѓаните и 
други организации, кога во вршењето на јавни овла-
стувања, што им се доверени со закон и со одлука 
на собрание на општина заснована врз закон, реша-
ваат во управните работи по барање на странките". 

Член 3 
Во член 5 се додаваат два нови става, кои гла-

сат: 
„Републиката, општините и град Скопје со до-

говор ги сообразуваат таксите. 
Иницијатива за договарање покренува Изврш-

ниот совет на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, а можат да покренат и собра-
нијата на општините". 

Член 4 
Во член 11 зборовите: „до 5 пари се заокружу-

ва надолу, а износот над 5 пари се заокружува на 
10 пари", се заменуваат со зборовите: „до 0,50 ди-
нари не се зема предвид, а над 0,50 динари се зао-
кружува на еден динар". 

Член 5 
Во член 12 по зборот: „исправата", запирката и 

зборовите: „или вредноста утврдена на друг начин" 
се бришат. 

По ставот 1 се додаваат два нови става, кои гла-
сат: 

„Органот што ја води постапката, доколку оцени 
дека вредноста означена во поднесокот, односно во 
исправата не одговара на вистинската вредност на 
предметот, може по службена должност со реше-
ние да ја утврди основицата за одмерување на 
таксата. 

Против решението од став 2 на овој член може 
да се изјави жалба во рок од 8 дена од денот на 
доставувањето на решението, но жалбата не ја од-
лага наплатата на таксата". 
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Член 6 
Во член 13 зборовите: ,,стопанска или самостој-

на професионална дејност", се заменуваат со збо-
ровите: „самостојни дејности со личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓани или са-
мостојно вршење со личен труд во вид на зани-
мање, уметничка, културна, адвокатска или друга 
професионална дејност". 

Член 7 
Во член 16 став 3 се менува и гласи: 
„Надлежниот орган за одлучување по барањето 

ќе покрене постапка и по нетаксиран или недовол-
но таксиран поднесок. Решението, односно другиот 
акт не може да му биде врачен на странката ако 
претходно, по опомената, таксата не е платена". 

Член 8 
Во член 19 точка 2 зборот: „организации" се за-

менува со зборовите: „самоуправни организации и 
заедници", а запирката и зборовите: „точка 2" се 
бришат. 

Во точка 8 по зборот: „алкохолот", се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „ракот и дистро-
фијата". 

Точка 15 се менува и гласи: 
„Работните луѓе и граѓаните за пријавата на 

конкурс за засновање работен однос и другите под-
несоци, за актот за засновање на работниот однос, 
како и за списите и дејствијата во врска со оства-
рувањето и заштитата на правата од работен однос". 

Член 9 
Член 20 се менува и гласи: 
„Граѓанин со слаба имотна состојба, во смисла 

на точка 19 од член 19 на овој закон се смета ли-
цето чие домаќинство остварува приходи пониски 
од гарантираните лични доходи во Републиката. 

Како домаќинство во смисла на став 1 на овој 
член, се смета заедница на живеење, стопанисува-
ње и трошење на остварените приходи". 

Член 10 
Во член 22 почетните зборови: „ослободени се 

од плаќање такса", се заменуваат со зборовите: „не 
се плаќа такса за". 

Во точка 2 по зборот: „помилување" се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „за условен отпуст". 

Во точка 6 зборовите: „граѓани во претставнич-
ките тела", се заменуваат со зборовите: „работните 
луѓе и граѓаните за членови на делегации и деле-
гати". 

Во точка 16 зборовите: „осигурителните заводи", 
се заменуваат со зборовите: „заедниците на осигу-
рување имоти и лица". 

Во точка 21 зборовите: „Законот за земјодел-
скиот земјишен фонд на општонароден имот", се 
заменуваат со зборовите: „прописите за земјодел-
скиот земјишен фонд во општествена сопственост". 

Во точка 26 зборовите: „народната одбрана", се 
заменуваат со зборовите: „општонародната одбрана 
и општествената самозаштита". 

Точката 34 се менува и гласи: 
„Предлозите и претставките што работните лу-

ѓе и граѓаните ги поднесуваат до телата и орга-
ните на општествено-политичките заедници и до 
другите надлежни органи и организации". 

Во точка 35 по зборовите: „јавниот обвинител", 
се додаваат зборовите: „јавниот правобранител и 
општествениот правобранител на самоуправува-
њето". 

Член 11 
Во член 24 ставовите 1 и 2 се бришат. 

Член 12 
Во член 27 во ставовите 2 и 4 бројот „10" се 

заменува со бројот ,ДОО". 

Член 13 
Во член 23 зборовите: „сходно со прописите за 

наплата на приходите на буџетите и фондовите" 
се бришат. 

Член 14 
Во член 35 по зборовите: „склучува договор со", 

се додаваат зборовите: „овластените органи на", а 
на крајот се додаваат зборовите: „како и договор 
за сообразување на таксите со општините". 

Член 15 
Во член 36 став 4 зборовите: „не може да изне-

сува повеќе од" се заменуваат со зборот: „изнесу-
ва", а на крајот на членот точката се заменува со 
запирка и се додаваат зборовите: „на подрачјето 
на општината во кое таксените марки ќе се про-
даваат". 

Член 16 
По член 36 се додаваат два нови члена, кои гла-

сат: 

„Член 36-а 
Со парична казна од 1.000 до 5,0.000 динари ќе 

се казни за прекршок правно лице кое што врши 
малопродажба, односно купува таксени марки спро-
тивно на одредбите од член 36, ставовите 1 и 3 на 
овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се каз-
ни и одговорното лице во правното лице со парич-
на казна од 500 до 5.000 динари. 

Член 36-6 
Со парична казна од 500 до 3.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице ако во испра-
вите што се издаваат без такса не назначи за која 
цел се издаваат и врз основа на кој пропис се осло-
бодени од такса (член 23 став 1)", 

Член 17 
Тарифата на републичките административни 

такси се менува и гласи: 

,,ТАРИФА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ АДМИНИСТРА-
ТИВНИ ТАКСИ 

I. П о д н е с о ц и 

Тар. бр. 1 

За барања, молби, предлози, 
пријави и други поднесоци, ако 
со оваа тарифа не е пропишана 
друга такса 

З а б е л е ш к а : 

Таксата според овој тари-
фен број не се плаќа за до-
полнителни поднесоци со кои 
странката бара само побрзо пос-
тапување по порано поднесено 
барање. 

Тар. бр. 2 

За жалба против решение на 
органот од член 2 на Законот за 
административните такси. 

П. Р е ш е н и е 

Тар. бр. 3 

За сите решенија за кои не 
е пропишана посебна такса. 

Се плаќа динари 

20 

Се плаќа динари 

20 

4 
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З а б е л е ш к а : З а б е л е ш к а : 

1. Ако се донесува едно 
решение по барање на повеќе 
лица, таксата според овој та-
рифен број се плаќа онолку 
колку што има лица на кои им 
се врачува решението. 

2. За решенија донесени по 
жалби не се плаќа такса. 

Тар. бр. 4 
За решение за стекнување 

или престанок на државјан-
ство 

З а б е л е ш к а : 

Ако решението се однесува 
на стекнување или престанок 
на државјанство на членови на 
семејство, се плаќа една такса 
за сите членови на семејството. 

Тар. бр. 5 
За решение со кое се одоб-

рува право на запишување на 
пловни објекти за внатрешна 
пловидба во регистарот, однос-
но во очевидникот: 

1. за пловни објекти 
2. за чамци 

Ш. У в е р е н и ј а 

Тар. бр. 6 

За уверенија што ги изда-
ваат органите, ако не е пропи-
шано поинаку 

Тар. бр. 7 

За дупликат на исправи за 
завршено школување или 
стручна квалификација 

Тар. бр. 8 
За заверка на план 

З а б е л е ш к а : 

За заверка на копија од ка-
тастарски план не се плаќа так-
са според овој тар. бр. туку спо-
ред тар. бр. 12 од оваа таксена 
тарифа. 

'Бар. бр. 9 
За заверка на хелиограф-

ска копија на план (цртеж) се 
плаќа од целиот или започнат 
квадратен метар 

Тар. бр. 10 
За препишување на служ-

бени акти или документи што 
се врши ка ј органите: 

1) кога препишувањето го 
вршат заинтересираните лица 
од полутабак на оригиналот 

2) кога препишувањето го 
врши органот, од полутабак на 
оригиналот 

3) кога органот го врши 
препишувањето на акти или до-
кументи на странски јазик, од 
полутабак на оригиналот 

600 

50 
20 

Се плаќа динари 

10 

10 

50 

12 

10 

20 

1. Како полутабак се под-
разбира лист хартија од 2 стра-
ни, од нормален канцелариски 
формат или помал. 

Тар. бр. 11 

За преводи од еден на друг 
јазик: 

1. ако текстот на оригина-
лот не надминува 100 зборови 

2. ако текстот на оригиналот 
содржи повеќе од 100 зборови, 
се плаќа за секој цел или за-
почнат полутабак 

Тар. бр. 12 
1. За заверка на копија на 

план во големина на полутабак 
(формат 22/35 см.) 

2. За заверка на копија на 
план во големина над полута-
бак освен основната такса за 
еден полутабак, се плаќа, уште 
онолку пати по 2 динари за по-
лутабаци ако површината на 
копијата е поголема од еден 
полутабак. 

3. За заверка на препис и 
извод од катастарски операт се 
плаќа такса според бројот на 
табаците на образецот користен 
за препис, и тоа: 

1. За првиот табак (катас-
тарски образец) 

2. За секој натамошен табак 

Тар. бр. 13 

За препишување и копира-
ње на податоци од теренски 
елаборати (елаборати на преме-
рот): 

1) за препишување на за-
писник на мерењата и снима-
њата за една страна од ориги-
налот по 

2) за копирање на детални 
скици, мануали и фотоскици, 
или за дополнување на копии 
на планови со податоци на сни-
мањата, по квадратен дециме-
тар површина на цртежот на 
оригиналот по 

3) за координати или изме-
рувања: 

а) за тригонометриски точ-
ки, како и за височини или оз-
наки на положбата на репери, 
за секоја точка или репер по 

б) на полигонски и мали 
точки, за секоја точка по 

4) за користење на оригинал 
или матрици на планови, фото-
планови, карти и фото-асам-
блажи со цел за умножување, 
за секој лист без оглед на ви-
дот и размерот по 

5. за дополнително користе-
ње на негативи или дијапози-
тиви (филм, или плоча), без ог-
лед на размерот, за секој нега-
тив односно дијапозитив 

6. за копирање или препи-
шување на податоци што не се 
опфатени во точките 3, 4 и 5 се 
плаќа такса по потрошен рабо-
тен час 

Се плаќа динари 

20 

30 

10 

Се плаќа динари 

15 

20 

20 

10 

50 

10 

20 
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IV. Градежни такси 

Тар. бр. 14 
За дозвола за подигање ра 

диостаници 

Тар. бр. 15 

За технички преглед на ма-
шински , електрични, електро-
машински, гасни и други пост-
ројки, кои според постојните 
прописи подлежат на задолжи-
телен преглед заради добивање 
одобрение за употреба, се пла-
ќа такса по работен час 20 

З а б е л е ш к а : 

Како работен час се. смета 
и секој започнат час. 

V. Р а з н о 

Тар. бр. 16 ^ 

За чување (депозит) на па-
ри, предмети и хартии од вред-
ност што депонентите му ги да-
ваат на чување на надлежниот 
орган, се плаќа годишно за се-
кои започнати 100 динари од 
вредноста 2 

З а б е л е ш к а : 

1. Ако вредноста на пред-
метот не е позната таа ќе се ут-
врди со процена. 

2. Таксата од овој тар. бр. 
се плаќа за првата година од-
напред, а за другите години при 
подигањето на депозитот. За -
почнатата година се смета како 
цела. 

3. Ако депозитот по барање 
на депонентот се пренесува од 
еден депозитор ка ј друг, за пре-
носот се плаќа износ на едно-
годишната такса. 

4. Оваа такса не се плаќа 
за депозити што се полагаат по 
барање од државните органи, 
односно по службена должност, 
ако се подигнат во рокот. 

Тар. бр. 17 

За опомена со која обврз-
никот се повикува да ја плати 
должната такса 10 

Член 18 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да утврди пречистен текст на Законот за 
административните такси. 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија", со исклучок на 
одредбите од член 17, кои ќе се применуваат од 1 
јануари 1978 година. 

371. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ И ЗА МИНИМАЛ-
НИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА УГОСТИТЕЛСКИ-

ТЕ ОБЈЕКТИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за угостителската дејност и за 
минималните технички услови на угостителски об-
јекти, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година. 

Бр. 06-1966 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 
Претседател 

на Собранието на 
СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА ДЕЈНОСТ И ЗА МИ-

НИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ НА 
УГОСТИТЕЛСКИТЕ ОБЈЕКТИ 

Член 1 
Во Законот за угостителската дејност и за ми-

нималните технички услови на угострггелските об-
јекти („Службен весник на СРМ" бр. 40/72 година), 
во насловот, по зборовите: „угостителската дејност" 
се става запирка и се додаваат зборовите: „посре-
дувањето во туристичкиот промет". 

Член 2 
Во член 1 став 1 се менува и гласи: 
„Угостителска дејност и посредување во турис-

тичкиот промет можат да вршат угостителските и 
туристичките организации на здружениот труд". 

Во став 2 по зборовите: „угостителска дејност" 
се додаваат зборовите: „и посредување во туристич-
киот промет". 

По став 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Под угостителска дејност во смисла на овој 

закон се смета приготвување и давање услуги за 
исхрана, приготвување и послужување со пијала-
ци и напивки и давање услуги за сместување и кам-
пирање". 

Став 3 кој станува став 4 се менува и гласи: 
„Вршењето на угостителска дејност со самос-

тоен личен труд со средства во сопственост на гра-
ѓани се уредува со посебен закон". 

Член 3 
Во член 2 во првиот и вториот ред зборовите: 

„и други организации" се заменуваат со зборовите: 
, Општествено-политичките организации, општестве-
ните организации". 

Член 4 
По член 2 се додава нов член 2-а ,кој гласи: 
„Општествено-политичките организации, оп-

штествените организации и здруженијата на тра-
ганите можат, заради остварување на своите цели, 
да посредуваат во туристичкиот промет за потре-
бите на своите членови". 

Се плаќа динари 
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Член 5 
По член 3 се додава нов член З-а, кој гласи: 
„Организациите на здружениот труд кои вршат 

посредување во туристичкиот промет мора да рас-
полагаат со соодветни работни простории, кои ќе 
одговараат на пропишаните минимално-технички и 
здравствено-технички услови, стручен кадар и оп-
ределен минимум средства. 

Стручната подготовка, што мора да ја имаат 
лицата кои вршат посредување во туристичкиот 
промет, се определува со општиот акт на органи-
зацијата на здружен труд, односно со актот на 
другите учесници во посредувањето во туристич-
киот промет. 

Минимумот средства од став 1 на овој член 
го определува Извршниот совет на Собранието на 
СР Македонија". 

Член 6 
Член 5 се брише. 

Член 7 
Во член 6 во став 1 зборот „работни" ЕО загра-

дата се брише. 
Член 8 

Во член 7 во првиот ред по зборот „Организаци-
јата", се додаваат зборовите „на здружениот труд". 

Член 9 
Членовите 9 и 10 се бришат. 

Член 10 
Член 11 се менува и гласи: 
„Предметот на работењето на организацијата 

на здружениот труд што врши угостителска деј-
ност се определува со актот за нејзиното основање, 
согласно со обичаите во угостителството, а според 
начинот и видовите на угостителските услуги што 
ги дава". 

Член 11 
По член 11 се додава нов член 11-а, кој гласи: 
„Како видови на угостителски објекти, според 

овој закон, се сметаат: хотел, мотел, пансион, ту-
ристичка населба, преноќиште, одморалиште, камп, 
ресторан, експрес ресторан, ресторан за самопослу-
жување, млечен ресторан, народна кујна, ќебап-
чилница, кафеана, гостилница, снек-бар, ноќен бар, 
чајџилница, пивница, бифе и диско-клуб. 

Видот на угостителскиот објект се определува 
според видот на угостителската услуга која претеж-
но се дава во тој објект. 

Покрај видовите од став 1 на овој член може да 
има и други видови угостителски објекти, ако тие 
одговараат на обичаите во угостителството". 

Член 12 
Во член 12 став 2 во вториот ред по зборот 

„објект" се додаваат зборовите „мора да", а зборот 
„распоредува" се заменува со зборот „распореди". 

Член 13 
Во член 12 се додава нов член 12-а, кој гласи: 
„Организациите на здружениот труд што вршат 

угостителска дејност и самостојните угостители се 
должни: 

1) угостителската дејност да ја вршат сообраз-
но со одредбите на овој закон и обичаите во угос-
тителството и да даваат угостителски услуги што 
спаѓаат во предметот на нивното работење; 

2) да ги истакнат цените за сместување во се-
која соба и во рецепцијата и на гостите да им овоз-
можат увид во нив, како и да ги истакнат цените 
за храна, пијалаци и напивки на вообичаени це-
новници во доволен број примероци, кои мора да 
бидат достапни на гостите во секое време, а цените 
на останатите услуги на начин доставен на гостите 
во просториите и просторите каде се даваат так-
вите услуги; 

3) да се придржуваат на истакнатите, односно 
објавените цени; 

4) за секоја извршена услуга да издадат блок-
регистар од касата или сметка, со евидентен број и 
задржување на копието; 

5) да донесат нормативи за трошењето на прех-
ранбените производи за поодделни услуги на ис-
храна и тие услуги да ги даваат во количество и 
квалитет кој одговара на нормативите; 

6) навремено да одговарат на барањето за ре-
зервација на сместување и пансион и да ја извршат 
прифатената резервација спрема договорените ус-
лови ; 

7) секоја година да доставуваат податоци за це-
ните на услугите за сместување и за пансионот за 
идната година до надлежната организација за из-
давање ценовници за надворешен пазар, во рокот 
што таа ќе го одреди. 

Одредбите од овој член нема да се применуваат 
за давање на угостителски услуги во објекти наме-
нети за одмор на деца и младинци, како и при да-
вањето угостителски услуги на лица од членовите 
18 и 18-а од овој закон, доколку тие не даваат ус-
луги и на трети лица". 

Точка 7 од овој член нема да се применува на 
самостојните угостители. 

Собранието на општината може бифињата и 
ќебапчилниците (киоеците) на одделни подрачја, 
да ги ослободи од обврската од точка 4 став 1 од 
овој член, освен во случаите кога потрошувачот ќе 
побара сметка". 

Член 14 
Член 13 се брише. 

Член 15 
Член 14 се менува и гласи: 
„Организациите на здружениот труд што вршат 

угостителска дејност можат да даваат угостител-
ски услуги и надвор од своите деловни простории 
во случај на собири и пригодни прослави и слично. 

Општината ги пропишува минималните здрав-
ствено-технички услови од став 1 на овој член". 

Член 16 
По член 14 се додава нов член 14-а, кој гласи: 
„Едноставни угостителски услуги може да се 

даваат и амбулантно. 
Амбулантно може да се послужуваат јадења 

во конфекционирана состојба, пијалаци, напивки и 
сладолед ЕО оригинално пакување, к а ф е и друго, 
сообразно со хигиено-техничките услови". 

Член 17 
Членовите 15, 16 и 17 се бришат. 

Член 18 
По член 17 се додава нова глава. 
„III ПОСРЕДУВАЊЕ ВО ТУРИСТИЧКИОТ 

ПРОМЕТ" и три нови членови, кои гласат: 

„Член 17-а 
Како посредување во туристичкиот промет, спо-

ред овој закон, се смета: организирање и спрове-
дување на туристички патувања и излети во зем-
јава и во странство, давање во закуп пловни објек-
ти и услуги со пловни објекти за спорт и разоно-
да; работи на развивање и организирање посебни 
БИДОВИ туризам (здравствен, ловен и други); дава-
ње под закуп возила; вршење услуги со туристички 
водичи; продавање и посредување при продажба на 
угостителски и други туристички услуги; посреду-
вање при осигурување на патници и туристи; ме-
нувачки работи; работи околу издавање соби во 
домаќинствата, продавање влезници за спортски, 
културни и други приредби, како и продавање ту-
ристичка литература и друга стока што вообичае-
но се продава во туристичкиот промет. 
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Член 17-6 
Предметот на работењето на организациите на 

здружениот труд кои вршат посредување во турис-
тичкиот промет мора да биде определен со актот 
за основање согласно со прописите и обичаите во 
туризмот, со тоа што работите наведени во член 
17-а од овој закон мора да бидат поименично на-
ведени. 

Член 17-в 
Организациите на здружениот труд можат да 

вршат посредување во туристичкиот промет во 
свое име и за своја сметка, во свое име и за туѓа 
сметка или во туѓо име и за туѓа сметка и да зас-
тапуваат други фирми во вршењето на посредува-
њето во туристичкиот промет". 

Глава III станува глава IV, глава IV станува 
глава V, глава V стартува глава VI, глава VI ста-
нува глава VII и глава VII станува глава VIII 

Член 19 
Член 18 се менува и гласи: 
„Организациите на здружениот труд и други-

те самоуправни организации и заедници, држав-
ните органи и здруженијата на граѓаните, како и 
општествено-политичките и другите општествени 
организации можат да имаат ресторан, одморалиш-
та, експрес-ресторан, ресторан за самопослужува-
ње и бифе заради давање угостителски услуги на 
вработените, односно на членовите на здруженијата. 

Објектите во кои се даваат услуги од став 1 
на овој член, освен одморалиштата, мора да се нао-
ѓаат во кругот на работните простории, а надвор 
од тој круг можат да се наоѓаат само по одобрение 
на општинскиот орган на управата надлежен за 
туризмот и угостителството. 

Член 20 
По член 18 се додаваат два нови членови 18-а и 

18-6, кои гласат: 

„Член 18-а 
Во одморалиштата можат да се даваат услуги 

за сместување и исхрана и на членовите на се-
мејствата на вработените кои живеат во заедничко 
домаќинство, пензионирани работници и членови на 
нивните семејства кои живеат во заедничко дома-
ќинство. 

Одморалиштата можат да даваат угостителски 
услуги и на вработените во други организации до-
колку за тоа е склучен договор меѓу основачот на 
одморалиштето и соодветната организација. 

По исклучок од став 1 од овој член одморалиш-
тата можат да даваат угостителски услуги и на тре-
ти лица, ако тоа е предвидено со актот за нивното 
основање. 

Член 18-6 
Објектите од членовите 18 и 18-а од овој закон 

мора да ги исполнуваат минималните технички ус-
лови, а одморалиштата и минималните и технички-
те услови предвидени за угостителските објекти за 
сместување. 

Одморалиштата кои даваат услуги за сместува-
ње и на трети лица мора да ги исполнуваат усло-
вите на одделна категорија, предвидена со пропи-
сите за категоризација на угостителските објекти 
за сместување". 

Член 21 
Во член 20 зборот „простории" се заменува со 

зборот „легла". 

Член 22 
Член 21 се брише. 

Член 23 
По член 21 се додава нов член 21-а, кој гласи: 
„Распоредот, почетокот и завршувањето на ра-

ботното време, како и можноста за работа подол-
га од одреденото работно време го утврдува собра-
нието на општината". 

Член 24 
Во насловот на главата IV по зборот „угости-

телските" се додаваат зборовите „и туристичките". 

Член 25 
Во член 23 и 24 во првиот ред по зборот „угости-

телските" се додаваат зборовите „и туристичките". 

Член 26 
Член 27 се менува и гласи: 
„Ако просториите во кои се врши угостителска 

дејност и посредување во туристичкиот промет не 
ги исполнуваат пропишаните минимални технички 
услови во поглед на уредувањето и опремата, над-
лежниот орган на инспекцијата ќе донесе решение 
со кое ќе нареди отстранување на утврдените не-
достатоци, определувајќи го и рокот во кој мора да 
се отстранат тие недостатоци. 

Ако во одредениот рок не бидат отстранети не-
достатоците, поради што не е можно правилно вр-
шење на угостителската дејност и посредувањето во 
туристичкиот промет, надлежната инспекција ќе 
донесе решение за забрана на вршењето на таа деј-
ност. 

Ако недостатоците на здравствено-техничките 
услови се такви да можат да предизвикаат тешки 
последици по здравјето или животот на корисникот 
на услугите, надлежниот орган на инспекцијата 
веднаш ќе донесе решение за забрана на користе-
њето на просториите, уредите или опремата наме-
нета за вршење угостителска, односно туристичка 
дејност". 

Член 27 
Во член 30 став 1 во третиот ред по зборовите 

„здружениот труд" се додаваат зборовите „или 
друго правно лице". 

Во точка 1 во првиот ред, односно во вториот 
ред, по зборовите „угостителска дејност" се дода-
ваат зборовите „и посредување во туристичкиот про-
мет". 

Точка 2 се менува и гласи: 
„Ако не ги распореди угостителските објекти 

во категорија (член 12)". 
Во точка 2 се додаваат две нови точки 3 и 4, 

кои гласат: 
3) ако работи под категорија за која не ги ис-

полнува условите на односната категорија предви-
дени со прописите за категоризација на објектите. 

4) ако во објектите за сместување издава пого-
лем број легла од пропишаните со прописот за ка-
тегоризација на тие објекти, без согласност на ко-
рисникот на собата. 

Во став 2 на крајот точката се брише и се до-
даваат зборовите: „или друго правно лице". 

Член 28 
Во член 31 став 1 во вториот ред по зборовите 

„здружениот труд" се додаваат зборовите: „или 
друго правно лице". Во точка 1 во вториот ред по 
зборот „дејност" се додаваат зборовите: „и посре-
дување во туристичкиот промет", а во заградата 
по бројот 2 се додаваат зборовите: „и член З-а 
став 1". 

Во точка 2 во првиот ред по зборовите: „угос-
тителски услуги" се додаваат зборовите „и посре-
дување во туристичкиот промет". 

Во заградата по бројот 4 се додаваат зборовите: 
„и член З-а став 2". 

Точка 3 се менува и гласи: 
„3. вршат угостителска дејност спротивно на 

одредбите на овој закон и обичаите во угостител-
ството и даваат угостителски услуги што не спа-
ѓаат во предметот на нивното работење (член 12-а 
став 1 точка 1)". 

Во став 2 на крајот точката се брише и се до-
даваат зборовите: „или друго правно лице". 

Член 29 
Член 32 се менува и гласи: 
„Со парична казна од 100—2000 динари ќе се 

казни за прекршок организацијата на здружениот 



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 15 јули 1977 

труд што врши угостителска дејност и самостојниот 
угостител, ако: 

не постапува во согласност со член 12-а точ-
ка 2; 

2) не се придржува за истакнатите, односно об-
јавените цени (член 12-а точка 3); 

3) за секоја извршена услуга не издаде блок-
регистар од касата или сметка, со евидентен број 
и задржување на копието (член 12-а точка 4); 

4) не донесе норматив за трошење на прехран-
бените производи за поодделни услуги на исхраната 
и тие услуги не ги дава во количества и квалитет 
кој одговара на нормативите (член 12-а точка 5); 

5) навремено не одговори на барањето за ре-
зервација и пансион и не ја изврши прифатената 
резервација спрема договорените услови (член 12-а 
точка 6); 

6) не достави податоци за цените за сместува-
ње и пансион за наредната година, на овластената 
организација за издавање ценовници, во рок што 
го определила таа организација (член 12-а точка 7); 

7) објектите на основачите, освен одморалиш-
тата не се наоѓаат во кругот на работните, односно 
општествените простории (член 20); 

8) одморалиштата даваат услуги на трети лица, 
без да е предвидено тоа со актот за нивното осно-
вање (член 18-а став 2); 

9) работи надвор од определеното работно време 
(член 21-а)". 

Член 30 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да утврди пречистен текст на Законот. 

Член 31 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СР Маке-
донија". 

372. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

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

ШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО ЛИЧЕН 
ТРУД И СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за вршење угостителска дејност 
со личен труд и сопствени средства, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година. 

Бр. 06-1967 
8 јули 1977 година 

Скопје Претседател 
на Претседателството на 

СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ВРШЕЊЕ УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ СО 

ЛИЧЕН ТРУД И СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА 
Член 1 

Во Законот за вршење угостителска дејност со 
личен труд и сопствени средства („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 37/73 и 16/74 година) насловот се 
менува и гласи: 

„Закон за вршење угостителска дејност со са-
мостоен личен труд со средства во сопственост на 
граѓани". 

Член 2 
Член 1 се менува и гласи: 
„Вршењето угостителска дејност со самостоен 

личен труд со средства во сопственост на граѓани, 
како и вршењето услуги за сместување и исхрана 
од страна на домаќинствата се уредува со одредбите 
на Законот за угостителската дејност, посредување-
то во туристичкиот промет и минималните технички 
услови на угостителските објекти, со овој закон и 
со прописите донесени врз основа на нив". 

Член 3 
Во член 4 став 1 во третиот ред зборот „посебни" 

се заменува со зборот „договорни". 

Член 4 
Во член 9 по став 2 се додава нов став 3 кој 

гласи: 
„Општинскиот орган на управата надлежен за 

работите во туризмот и угостителството може да 
издаде одобрение за основање диско-клуб во оддел-
ни подрачја и да пропише додатни технички и дру-
ги услови за работа на тој објект". 

Член 5 
Во член 14 став 1, по точката 4 во четвртиот ред 

зборовите: „народот и државата и стопанството" се 
заменуваат со зборовите: „основите на социјалис-
тичкото самоуправно општествено уредување и без-
бедноста на СФРЈ, стопанството и единството на 
југословенскиот пазар и кривични дела против дру-
гите општествени вредности предвидени со члено-
вите 245, 246, 251 и 252 од КЗ на СФРЈ". 

Член 6 
Во член 18 во став 2 на крајот точката се за-

венува со запирка и се додаваат следниве зборови: 
„доколку кандидатот има завршено основно обра-
зование според наставната програма која важела во 
времето на неговото школување". 

Став 3 се менува и гласи: 
„Комитетот за туризам и угостителство, во сог-

ласност со Републичкиот секретаријат за труд, а по 
претходно добиено мислење од Стопанската комора 
на Македонија, ја пропишува програмата и начинот 
на проверување на стручната оспособеност, како и 
составот на комисијата". 

Член 7 
Во член 21 став 2 се менува и гласи: 
„Промена на деловните простории во иста оп-

штина, или на општините на град Скопје, самостој-
ниот угостител може да изврши без добиено одоб-
рение од општинскиот орган на управата надлежен 
за работите на туризмот и угостителството". 

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Промената на деловното седиште се запишува 

во регистарот на угостителските дуќани во рок од 
10 дена од денот на настанатата промена". 

Член 8 
Во членовите 23 и 38 зборовите „здружен", од-

носно „здружениот" се заменуваат со зборовите „за-
еднички", односно „заедничкиот". 

Член 9 
Членовите 24 и 25 се бришат. 

Член 10 
Во член 27 по став 1 се додава нов став 2 кој 

гласи: 
„Барањето за водење преку работоводител, од-

носно привремено запирање на угостителскиот ду-
ќан, се поднесува во рок од 7 дена по настанатите 
причини од став 1 од овој член". 

Во став 2 кој станува став 3, како и во став 3 
кој станува став 4 во вториот ред зборот „претход-
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ниот" се брише, а по зборот „став" се брише запир-
ката и се додаваат зборовите ,Д од овој член". 

Член 11 
Во член 33 став 1 се додава нова точка 9, која 

гласи: 
„престане да располага со деловната простори-

ја во која ја врши угостителската дејност, или ако 
средствата за работа престанат да бидат негова 
сопственост". 

Член 12 
Член 44 се менува и гласи: 
„Договор за основање договорна организација 

склучуваат самостојниот угостител, вработените ра-
ботници и овластени претставници на општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на туриз-
мот и угостителството, општинскиот синдикален со-
вет и Стопанската комора на Македонија". 

Член 13 
Во член 46 став 1 во точката 6 во вториот ред 

зборот „здружената" се заменува со зборот „дого-
ворна". 

Член 14 
Член 48 се менува и гласи: 
„Договорната организација се запишува во суд-

скиот регистар според прописите што важат за ор-
ганизациите на здружениот труд". 

Член 15 
Во член 49 став 2 во вториот ред зборот „одоб-

рување" се заменува со зборот „потврдување". 

Член 16 
Членовите бб, 67 и 68 се бришат. 

Член 17 
Член 70 се менува и гласи: 
„Самостојниот угостител којшто користи допол-

нителна работа на други лица склучува со нив до-
говор за вработување. Овој договор треба да биде 
во согласност со колективниот договор". 

Член 18 
По член 70 се додава нов член 70-а кој гласи: 
„За правата и обврските на работниците, како 

и за условите за работа важат општите прописи за 
работа на работниците вработени ка ј работните лу-
ѓе што вршат дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните". 

Член 19 
Членовите 71, 72, 73 и 74 се бришат. 

Член 20 
„Во член 75 став 1 точка „а" по зборот „ќебап-

чилница" сврзникот „и" се заменува со запирка, а 
по зборот „чајџилница" се додаваат зборовите „и 
диско-клуб". 

Став 2 се брише. 
Став 3 кој станува став 2 се менува и гласи: 
„По исклучок, во угостителските дуќани во кои 

се даваат услуги на сместување и исхрана, или са-
мо сместување, односно исхрана, во деновите на 
викенд, празници, пригодни прослави и манифес-
тации, самостојните угостители можат ,врз основа 
на одобрение од општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на туризмот и угостителство-
то, да вработат и поголем број работници". 

Член 21 
Членовите 76 и 77 се бришат. 

Член 22 
Во член 78 став 1 во првиот ред зборот „дозво-

ла" се заменува со зборот „одобрение" и во четвр-
тиот ред зборот „дозволата" се заменува со зборот 
„одобрението". 

Во став 2 зборовите во заградата се бришат. 

Член 23 
Член 79 се менува и гласи: 
„Во бројот на работниците, што самостојниот 

угостител ги вработува како дополнителен труд од 
други лица, се вбројуваат и членовите на неговото 
потесно семејство, освен брачниот другар, ако тоа 
им е основно занимање и ако по тој основ социјално 
се осигурени". 

Член 24 
Член 80 се менува и гласи: 
„Не се смета како дополнителен труд од други 

лица работата на учениците од угостителските учи-
лишта кои се наоѓаат на практична обука, како и 
работата на лицата кои изведуваат забавна програ-
ма доколку се регистрирани како слободни умет-
ници во соодветни здруженија на територијата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија". 

Член 25 
Во член 82 став 1 се менува и гласи: 
„Домаќинствата можат да ги користат своите 

станбени простории, како и семејната станбена згра-
да што сопственикот и неговите членови сезонски 
ја користат за одмор и закрепнување, за вршење 
услуги за сместување и исхрана на патници и ту-
ристи, како и за услуги на исхрана на други лица 
— абонирци, под услови одредена со Законот за 
станбените односи, со овој закон и со прописите до-
несени врз основа на него". 

Член 26 
Член 84 се брише. 

Член 27 
Во член 87 во став 1 на крајот точката се брише 

и се додаваат зборовите „и за тоа добијат одобре-
ние". 

По став 1 се додаваат два нови става: 
„Одобрението за издавање соби, вршење услуги 

на патници, туристи и абонирци од став 1 на овој 
член не може да се одбие ако лицето ги исполнува 
условите пропишани со овој закон. 

За станбени простории во општествена сопстве-
ност, како и за простории во индивидуална сопст-
веност, што се наоѓаат во колективна зграда, одоб-
рение од став 1 на овој член се издава по претход-
но добиено одобрение од станбениот орган на оп-
штината (сообразно со член 32 од Законот за стан-
бени односи)". 

Во став 2, кој станува став 4, во првиот ред, 
зборовите „претходниот став" се заменуваат со збо-
ровите „став 1 од овој член". 

Став 3 кој станува став 5 се менува и гласи: 
„Издаденото одобрение се регистрира". 

Член 28 
Во член 93 став 1 по точката 2 се додава нова 

точка 2-а, која гласи: 
„Кој врши угостителска дејност која не е оз-

начена во одобрението за основање (член 22). 
Во точка 3 во заградата се додаваат зборови-

те „и 81". 
По точка 3 се додава нова точка З-а, која гласи: 
„Кој во деновите на викенд, празници, пригод-

ни прослави и манифестации, без одобрение врабо-
ти поголем број работници (член 75 став 2)". 

Член 29 
Член 94 се менува и гласи: 
„Покрај паричната казна, за прекршоците од 

точка 2, 2-а, 3, З-а, 6, 8 и 9 од став 1 на член 93 
судијата за прекршоци може да изрече и заштитна 
мерка одземање на одобрението за самостојно врше-
ње на угостителската дејност во траење до една го-
дина. 

Ако прекршоците од став 1 на овој член се 
сторени во поврат, заштитната мерка одземање на 
одобрението За самостојно вршење на угостителска 
дејност ќе се изрече во траење од шест месеци до 
една година". 
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Член 30 
Во член 95 во точка 2 во третиот ред по зборот 

„угостителство" се додаваат зборовите „како и вр-
ши услуги на трети лица". 

Точките 4, 5 и 9 се бришат. 
По точката 6 се додава нова точка 6-а, која 

гласи: 
„Кој без одобрение го води угостителскиот ду-

ќан преку работоводител, како и привремено прес-
тане да го води угостителскиот дуќан, (член 27)". 

Член 31 
Во член 97 во точка 5 во заградата по бројот 87 

се4 додаваат зборовите: „став 1". 
Став 2 се менува и гласи: 
„При изрекувањето на казната за прекршок за 

точките 1 и 3 од став 1 на овој член, судијата за 
прекршоци може да изрече и заштитна мерка заб-
рана на вршење на оваа дејност во траење до една 
година". 

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи: 
„Ако прекршоците од став 2 на овој член се 

направени во поврат, судијата за прекршоци ќе 
изрече заштитна мерка забрана на вршење на оваа 
дејност со траење од шест месеци до една година". 

Член 32 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија да утврди пречистен текст на Законот. 

Член 33 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на СРМ". 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ 
И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА 
НА СОЛИДАРНОСТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 
ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-

НИЈА 

Член 1 
Во Законот за условите и начинот на користе-

ње на средствата на солидарноста за отстранување 
на последиците од елементарни непогоди во Соци-
јалистичка Република Македонија („Службен вес-
ник на СРМ", број 18/76) во член 3 се додаваат два 
нови става, кои гласат: 

„Во случај кога штетата од елементарната не-
погода изнесува помалку од 10% од износот на оп-
штествениот производ на општината остварен во 
претходната година, од средствата на солидарноста 
може да и се доделува помош на општината на ј -
многу до 10% од вкупно проценетата штета. 

Помошта од претходниот став може да се дава 
и во случаи кога штетата е настаната од ниски тем-
ператури". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1977 година. 

374. 
Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

373. 

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ И НА-
ЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА 
СОЛИДАРНОСТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПО-
СЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ВО 
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за дополнување на За-
конот за условите и начинот на користење на сред-
ствата на солидарноста за отстранување на после-
диците од елементарни непогоди во Социјалистичка 
Република Македонија, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година. 

Број 06-1969 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

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

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

ДОВНИТЕ СУДОВИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за редовните судови, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политич-
киот собор, одржани на 8 јули 1977 година. 

Број 06-1942 
8 јули 1977 година 

' Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ 

'Член 1 
Во Законот за редовните судови („Службен вес-

ник на СРМ", број 10/76), во член 19 зборовите: „на 
товар на буџетските средства" се заменуваат со 
зборовите: „на товар на средствата на судот". 

Член 2 
Во член 25 зборовите: „и работни луѓе" се бри-

шат. 
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Член 3 
Во член 29 зборот: „заради" се заменува со збо-

рот: „за". 
Член 4 

Во член 36 став 1 точка А потточка 1.а) зборо-
вите: „или строг затвор" се бришат. 

Во потточката 2 зборот: „строг" се брише. 
Во потточката 6 зборот: „Законикот" се замену-

ва со зборот: „Законот". 
Во став 1 точка Б потточка 1.6) по зборот: „тат-

ковството" се брише запирката и се додаваат збо-
ровите „или мајчинството". 

Во потточката 1.д) зборовите: „за нарушено" 
се заменуваат со зборовите „поради смеќавање на". 

По потточката 1.ж) се додаваат две нови пот-
точки, кои гласат: 

„з) спорови заради заштита на правата врз ос-
нова на гаранција на производителот. 

ѕ) спорови за надоместок на штета". 
Потточката 1.з), која станува потточка 1.и), се 

менува и гласи: 
,,и) спорови за правото на користење и распо-

лагање со недвижности во општествена сопственост, 
како и спорови од закупни или наемни односи на 
недвижности, или од договори за користење на стан 
или деловни простории". 

Во потточката 2 по зборот: „обезбедување" се 
бришат точката и запирката и се додаваат зборо-
вите: „и да судат во споровите што настануваат во 
текот и по повод на судската и административната 
извршна постапка". 

Во потточката 3 по зборот: „работи" се бришат 
точката и запирката и се додаваат зборовите: „и 
да судат спорови од наследноправните односи". 

По став 1 се додава нов став 2 кој гласи: „Оп-
штинскиот суд Скопје П постапува по предметите 
од правна помош од подрачјето на град Скопје". 

Член 5 
Членовите 37 и 38 се бришат. 

Член 6 
Во член 39 се додаваат два нови става, кои 

гласат -

„Делокругот на судските работи од став 1 на 
овој член го определува републичкиот секретар за 
правосудство, по претходно прибавено мислење од 
претседателот на општинскиот суд во кој се основа 
сз^дско одделение. При определувањето на делокру-
гот на одделението посебно ќе се води сметка за 
бројот на предметите од подрачјето на општината 
за кое се основа одделението на општинскиот суд, 
како и за бројот на судиите кои ќе бидат определе-
ни на работа во него. 

Работите од надлежност на општинскиот суд кој 
донесува одлуки во прв степен надвор од главниот 
претрес, во смисла на член 23 став 6 од Законот за 
кривичната постапка, не можат да се пренесат во 
надлежност на одделението на општинскиот суд". 

Член 7 
По член 39 се додаваат три нови членови, кои 

гласат: 
„Член 39-а 

Одредбите од член 21 од овој закон се однесу-
ваат и на одделението на општинскиот суд, со тоа 
што називот го содржи и називот и седиштето 
на општинскиот суд во кој е установено одделе-
нието. 

Член 39-6 
Со одделението, според упатствата и насоките 

на претседателот на судот, непосредно раководи су-
дија определен со распоредот на работа (раководи-
тел на одделението). 

Раководителот на одделението врши работи на 
судска управа во одделението што ќе му ги до-
вери претседателот на општинскиот суд. 

Член 39-в 
Средства за работа на одделението на општин-

ски суд обезбедува во пресметката на судот 
општината за чие подрачје е основано одделението. 

Средствата од став 1 на овој член се искажу-
рзаат посебно во пресметката и завршната сметка 
па судот. 

Претседателот на општинскиот суд може да го 
овласти раководителот на одделението да биде на-
редбодател за извршување на пресметката на су-
дот во делот што се одделува за одделението". 

Член 8 
Член 40 се менува и гласи: 

„Окружните судови се надлежни: 

А. Во кривичните работи 

1) да судат во прв степен: 
а) за кривични дела за кои со закон е пред-

видена главна казна затвор над 10 години или 
смртна казна. 

б) за кривични дела предвидени во Кривичниот 
закон на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во членовите: 129 став 3 — оддавање 
на државна тајна, 133 ставовите 1 и 4 — неприја-
телска пропаганда, 134 ставовите 1 и 2 — предиз-
викување на национална, расна и верска омраза, 
раздор или нетрпеливост, 135 — повреда на тери-
торијалниот суверенитет, 136 став 3 — здружување 
заради непријателска дејност, 145 ставовите 3 и 4 — 
организирање на група и поттикнување на извршу-
вање на геноцид и на воени злосторства, 147 ста-
вовите 1 и 2 — противправно одземање на пред-
мети од убиени и ранети на боиште, 149 — повреда 
на парламентар, 150 — сурово постапување со ра-
нети, болни и со воени заробеници, 152 — поттикну-
вање на агресивна војна, 153 — злоупотреба на ме-
ѓународни знаци, 154 — расна и друга дискрими-
нација, 155 ставовите 1 и 2 — засновање на ропски 
однос и превоз на лица во ропски однос, 157 — по-
рреда на угледот на СФРЈ, 158 — повреда на угле-
дот на странска држава, 159 — повреда на угледот 
на меѓународна организација, 161 став 3 — повреда 
на рамноправноста во вршењето на стопанска деј-
ност, 163 став 3 — создавање монополистичка по-
ложба и предизвикување растројство на пазарот, 
164 — нелојална конкуренција во работите на на-
дворешнотрговскиот промет, 166 став 2 — неовлас-
тено посредување или застапување на надворешно-
трговскиот промет, 181 ставо.вите 1 и 2 — кршење 
на законот од страна на судија, 183 ставовите 1 и 3 
—- оддавање на службена тајна, 241 ставовите 1 и 5 
— загрозување на безбедноста на лет на воздухо-
плов, 245 став 2 — неовластено производство и пу-
штање во промет на опојни дроги, 246 став 2 — 
овозможување на уживање опојни дроги, 

в) за кривични дела предвидени во Кривич-
ниот закон на Социјалистичка Република Македо-
нија во членовите: 90 — повреда на угледот на 
Социјалистичка Република Македонија и на дру-
гите републики и на автономните покраини, 91 — 
излагање на поруга на народите и народностите на 
Југославија, 130 — склучување штетен договор, 131 
ставовите 1, 2 и 4 — оддавање и неовластено при-
бавување деловна тајна, 184 — кршење на закон од 
страна на судија, 186 ставовите 1 и 3 — оддавање 
службена тајна, 

г) за кривични дела предвидени во Законот за 
спречување на злоупотребата на слободата на пе-
чатот и на другите видови информации и 

д) за кривични дела за кои со посебен закон е 
одредена надлежност на окружниот суд, 

2) да водат постапка спрема малолетници и да 
судат за кривични дела сторени од малолетници за 
кои е пропишана казна поголема од десет години 
затвор и да вршат други работи во врска со овие 
лица одредени со закон, 
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3) во претходната кривична постапка да спро-
ведуваат истрага и да вршат други дејствија, да 
решаваат по жалбите против решенијата на ис-
тражниот судија, за предлозите на истражниот су-
дија и по приговори против обвинителниот акт, како 
и да вршат и други работи од надлежност на 
окружниот и општинскиот суд од своето подрачје 
одредени со Законот за кривичната постапка, 

4) да решаваат по барањата за издавање на об-
винети и осудени лица, 

5) да решаваат за забрана на растурање на пе-
чатени работи и на други видови информации. 

Б. Во граѓанските работи 

1) да судат во прв степен за споровите од 
авторското право, како и за споровите кои се од-
несуваат на заштитата или употребата на пронај-
доци и технички унапредувања, мостри, модели или 
жигови, или правото за употреба на фирма ,или на-
зив, 

2) да донесуваат решение за признавање и до-
зволување извршување на одлуките на странските 
судови. 

В. Во управните работи 

Да одлучуваат по предлог за заштита поради 
незаконито дејствие. 

Г. Во други работи 
1) да одлучуваат по жалбите против одлуките 

на општинските судови, 
2) да решаваат за судир на месната надлежност 

меѓу општинските судови од своето подрачје и 
3) да вршат работи што им се ставени во на-

длежност со друг закон. 

Член 9 
По член 40 се додаваат три нови членови кои 

гласат: 
„Член 40-а 

Советите за малолетници на општинските су-
дови судат во прв степен за кривични дела за кои 
е пропишана казна затвор до десет години, или 
поблага казна. 

Советите за малолетници на окружните судо-
ви судат во прв степен за кривични дела на мало-
летници за кои е пропишана казна затвор над де-
сет години. 

Советите за малолетници на окружните судови 
во втора степен одлучуваат по жалбите против 
одлуките на советите за малолетници на општин-
ските судови и решаваат по жалбите против реше-
нијата на јавниот обвинител и судијата за малолет-
ници во случаите предвидени во член 477 од Зако-
нот за кривичната постапка, кога судијата за мало-
летници на општинскиот суд или органот за ста-
рателство не се согласат со предлогот на јавниот 
обвинител. 

Советот за малолетници на Врховниот суд на 
Македонија одлучува во втора степен по жалбите 
против одлуките на советот за малолетници на 
окружниот суд и решава во случаите од член 477 
од Законот за кривичната постапка кога судијата за 
малолетници на окружниот суд или органот за 
старателство не се согласат со предлогот на јавниот 
обвинител. 

Член 40-6 
Судија за малолетници во општински и во 

окружен суд се определува со распоредот за работа. 
Претседателот на судот со распоредот за рабо-

та може, по потреба, да определи заменик на суди-
јата за малолетници. 

Член 40-в 
Во град Скопје надлежен за сите кривични 

предмети на малолетни лица е Општинскиот суд 
Скопје 1. 

Со одлука на Извршниот совет на Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија може да 
се определи по предметите од надлежноста на со-
нет за малолетници од два или повеќе општински 
суда од подрачјето на ист окружен суд да одлучу-
ва еден од тие општински судови, со оглед на ус-
ловите и обемот на работата и природата на мало-
летничкиот криминал на подрачјето на тие су-
дови". 

Член 10 
Членовите од 41 до 44 се бришат. 

Член 11 
Во член 45 став 1 точките а, б и в се менуваат 

и гласат: 
„а) да судат во прв степен стопански спорови во 

кои обете странки се општествено-политички заед-
ници, организации на здружениот труд, самоуправ-
ни интересни заедници или други самоуправни ор-
ганизации и други заедници, 

б) да преземат определени истражни дејствија 
и да судат во прв степен за стопански престапки, 

в) да судат стопански спорови кои се однесу-
ваат на заштитата или употребата на пронајдоци, 
технички унапредувања, мостри, модели или ж и -
гови, или правото на употреба на фирма или назив 
како и ве споровите што се однесуваат на бродови-
те и на пловидбата на море и на внатрешни води, 
како и во споровите на кои се применува пловид-
беното право (пловидбени спорови), освен споровите 
г.о превозот на патници". 

Во точката е) по зборовите: „или правни лица" 
се додаваат зборовите: „што произлегуваат од нив-
ните меѓусебни стопански односи". 

Член 12 
Членовите 46, 48 став 1 точка в) и 49 се бришат. 

Член 13 
Во член 51 точка б) зборовите: „по редовните 

правни средства" се заменуваат со зборовите: „по 
жалбите", 

— точката в) се менува и гласи: 
,,в) одлучува во трет степен по жалбите против 

второстепените пресуди на окружните судови и на 
својот совет одредени со членовите 391 и 393 став 1 
од Законот за кривичната постапка", 

— во точка г) по зборовите: „правни средства" 
се додаваат зборовите „(вонредно ублажување на 
казна, барање заштита на законитоста, барање за 
вонредно преиспитување на правосилна пресуда и 
ревизија"), 

— точката д) се менува и гласи: 
,,д) одлучува по тужбите против конечните 

управни акти (управни спорови), доколку со закон 
не е пропишана надлежност на друг суд, како и по 
жалбите против одлуките донесени во управен 
спор", 

— точката г) се менува и гласи: 
,,г) решава за судир на надлежност меѓу 

окружните судови, општински судови од подрачјето 
на разни окружни судови, меѓу судовите од општа 
надлежност и стопанските судови и меѓу редовните 
судови и самоуправните судови на територијата на 
Републиката". 

Член 14 
Член 52 се менува и гласи: 
„Ако правосилна одлука донел Врховниот суд 

на Македонија, за ревизијата и за барањето за за-
штита на законитоста одлучува тој суд на општа 
седница. 

Кога Врховниот суд на Македонија решава за 
судир на надлежност меѓу редовен суд и суд на 
здружениот труд, советот е составен од тројца су-
дии на Врховниот суд и двајца судии на Судот на 
здружениот труд на Македонија. 

Врховниот суд на Македонија по жалба про-
тив одлуката донесена во управен спор одлучува 
на седница на совет составен од пет судии". 
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Член 15 
По член 52 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 52-а 
Врховниот суд на Македонија може за водење 

на постапка да определи друг стварно надлежен 
суд, ако е очигледно дека така полесно ќе се спро-
веде постапката, или ако постојат други важни 
причини". 

Член 16 
Член 54 се брише. 

Член 17 
По глава И се додава нова глава П-а со 17 чле-

нови, која гласи: 
„Глава П-а 
Процесни одредби. 

Член 53-а 
Паушалниот износ во трошоците на кривич-

ната постапка се утврдува во висина од 500 до 1.000 
динари со оглед на траењето и сложеноста на по-
стапката и имотната состојба на лицето кое е обвр-
зано да го плати овој износ. 

Член 53-6 
Републичкиот секретаријат за правосудство до-

несува Правилник за надоместок на трошоците во 
кривичната и процесната постапка пред редовните 
судови и во постапката за стопанските престапи 
пред стопанските судови. Со Правилникот ќе се 
пропишат висината и начинот на исплатата, надо-
местокот на трошоците што им припаѓаат на све-
доците, толкувачите и на другите лица според За-
конот за кривичната постапка, Законот за процес-
ната постапка и Законот за стопанските престапи. 

Член 53-в 
Ако со кривично дело се оштетени општествени 

средства, лицето што е овластено да поднесе пред-
лог за остварување на имотноправно барање во кри-
вичната постапка може да го овласти надлежниот 
јавен правобранител да го застапува. 

Ако со кривично дело се оштетени општествени 
средства, општествениот правобранител на самоу-
правувањето, кој е овластен со Законот за опште-
ствениот правобранител на самоуправувањето да 
се грижи за заштита на тие средства, може во кри-
вичната постапка да учествува во согласност со 
овластувањата што ги има врз основа на тој закон. 

Член 53-г 
Ако овластеното лице не ставило предлог за 

остварување на имотноправно барање во кривична-
та постапка до подигањето на обвинението, а со 
кривичното дело се оштетени општествени средства, 
судот за тоа ќе го извести надлежниот општествен 
правобранител на самоуправувањето. 

Член 53-д 
Пресудата во поглед на трошоците на кривич-

ната постапка и имотноправните барања, како и во 
поглед на извршувањето на паричните казни по 
правосилноста на решението на судот со кое се 
казнети учесниците во постапката, ја извршува 
надлежниот општински суд кој ја донел одлуката 
односно општинскиот суд во седиштето на окруж-
ниот суд кој ја донел првостепената одлука. 

Пресудата од став 1 на ОЕОЈ член во град Скоп-
је ја извршува Општинскиот суд во Скопје П. 

Член 53-ѓ 
Со одлука на Извршниот совет на Собранието 

на Социјалистичка Република Македонија може да 
се определи еден суд во кој за подрачје на повеќе 
судови ќе се спроведува истрага (истражен центар). 

Со одлуката од став 1 од овој член ќе се про-
пише до кој суд се поднесува барање за покрену-
вање истрага, кој суд донесува одлука за спрове-
дување на истрага и други одлуки во истрагата, 
кој суд одлучува по жалба против одлуките доне-

сени во истрагата — посебно кој ги извршува од-
делните истражни дејствија на истражниот судија 
на тој суд што ќе се доверат во смисла на член 162 
став 2 од Законот за кривичната постапка, кога по 
жалба одлучува вонрасправниот совет, кој јавен 
обвинител става барање за спроведување на истра-
га, кој присуствува при спроведување на истражни 
дејствија и поднесува жалба против одлуките на 
судот донесени во текот на истрагата. 

Член 53-е 
За повреда на одредбите од член 461 од Зако-

нот за кривичната постапка лицата одговорни спо-
ред Законот за јавно информирање ќе се казнат спо-
ред член 198 од Кривичниот закон на Социјалис-
тичка Република Македонија. 

Член 53-ж 
Ако постапката се води за кривично дело за 

кое според законот може да се изрече казна во тра-
ење над пет години затвор, или потешка казна, ад-
вокатот може да го замени адвокатски приправник 
со положен правосуден испит. 

Член 5-3-3 
Решение за бришење на осудата донесува на-

длежниот општински орган за внатрешни работи 
според живеалиштето на осудениот. 

Член 53-ѕ 
Молбата за бришење на осудата врз основа на 

судска одлука (член 513 став 2 од Законот за кри-
вичната постапка) се поднесува до општинскиот 
суд според живеалиштето на осудениот. 

По молбата за бришење на осудата одлучува 
судот кој ја донел првостепената одлука. 

Член 53-и 
Молбата за престанок на мерките на безбедност 

забрана на вршење професија, дејност или долж-
ност, забрана на јавно истапување или забрана на 
управување со моторно возило, или за престану-
вање на правната последица од осудата која се од-
несува на забрана на стекнување на определено 
право (член 92 од Кривичниот закон на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија) се под-
несува до општинскиот суд според живеалиштето 
на осудехршт. 

По молбата од став 1 од овој член одлучува 
првостепениот суд што ја донел одлуката. 

Член 53-ј 
За давање меѓународна кривичноправна помош 

надлежен е општинскиот суд на чие подрачје пре-
стојува лицето кое треба да се испита или соочи, 
или на чие подрачје ќе се затекне странецот, а во 
Скопје Општинскиот суд Скопје I. 

Член 53-к 
Пред поднесување на тужба за надоместување 

на штета оштетениот е должен со своето барање 
да се обрати до Републичкиот секретаријат за пра-
восудство. 

Член 53-л 
За решавање по тужбата за надоместување на 

штета на лица неоправдано осудени, или неосновано 
лишени од слобода, надлежен е општинскиот суд 
кој ја донел првостепената пресуда, односно оп-
штинскиот суд во седиштето на окружниот суд кој 
ја донел првостепената пресуда, а во Скопје Оп-
штинскиот суд Скопје П. 

Член 53-љ 
Републичкиот секретар за правосудство, во со-

гласност со републичкиот секретар за финансии, 
ќе донесе поблиски прописи за издавањето на уве-
рение за имотната состојба кое странката е долж-
на да го поднесе кон предлогот за ослободување од 
плаќање на трошоците за постапката пред судот. 
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Член 53-м 
Републичкиот секретар за правосудство ги опре-

делува општинските судови кои поради недоволен 
број судии не можат да формираат совет предви-
ден во член 23 став 6 од Законот за кривичната 
постапка, чии работи од надлежноста на тој совет 
ќе ги врши советот на окружниот суд. 

Решението од став 1 на овој член се објавува 
во „Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Члеч 18 
Во член 58 по став 3 се додаваат два нови става 

4 и 5, ^кои гласат: 
„Судот може да има секретар на кого претсе-

дателот може да му довери вршење на определени 
работи од судската управа. 

За секретар може да биде именуван дипломи-
ран правник со положен правосуден испит". 

Досегашниот став 4 станува став 6. 

Член 19 
По член 60 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 60-а 
Претседателот на општинскиот суд врши надзор 

над притворениците. 
Во град Скопје надзорот од став 1 на овој член 

го врши претседателот на Општинскиот суд 
Скопје П". 

Член 20 

По член 63 се додава нов член, кој гласи: 

„Член 63-а 
Прописи за куќниот ред во затворите за издр-

жување на притвор донесува републичкиот секретар 
за правосудство". 

Член 21 
По член 64 се додава нов член 64-а, кој гласи: 
„Во судовите кои немаат услови за формирање 

на судски одделенија прашањата од член 64 став 2 
на овој закон се разгледуваат на седница на сите 
судии. 

Седницата на сите судии ја свикува и со нејзи-
ната работа раководи претседателот на судот". 

Член 22 
Во член 102 став 2 зборот "„пет" се заменува со 

зборот „две". 
Став 3 се брише. 

Член 23 
По член 116 се додаваат два нови членови, кои 

гласат: 

„Член 116-а 
Од 1. I 1978 година постапката по тужбите во 

управниот спор поднесени до 1. VII 1977 година ќе 
се спроведе според прописите на Законот за управ-
ните спорови („Службен лист на СФРЈ", број 4/77). 

Член 116-6 
Одредбите од член 445 од Законот за кривич-

ната постапка и член 468 од Законот за процесната 
постапка ќе се применуваат од 1. 1 1978 година". 

Член 24 
Во член 119 став 4 зборовите: „во рок од шест 

месеци по влегувањето во сила на овој закон" се 
заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1977 
година". 

Се додава нов став 5, кој гласи: 
„Правилникот за надоместок на трошоците во 

кривичната и процесната постапка пред редовните 
судови и во постапката пред стопанските судови и 
поблиски прописи за издавање уверение за имот-
ната состојба ќе се донесат во рок од три месеци 
по влегувањето во сила на овој закон". 

Член 25 
Се овластува Законодавно-правната комисија 

на Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија да утврди пречистен текст на Законот за 
редовните судови. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

375. 
Врз основа на член 376, став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република 
Македонија издава 

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

ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за јавното обвинителство, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општествено-политички-
от собор, одржани на 8 јули 1977 година. 

Број 06-1943 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на 
СРМ, 

Видое Смилевски, с. р. 

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

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

НОТ ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО 

Член 1 
Во Законот за јавното обвинителство „Службен 

весник на СРМ", бр. 10/76 по Член 28 се додава нов 
член кој гласи: 

„Член 28-а 
Собранието на Социјалистичка Република Ма-

кедонија ќе утврди критериуми за определување 
бројот на окружните и општинските обвинители, 
соработници и приправници. 

Во општинските јавни обвинителства во кои во 
рок од шест месеци од денот на донесувањето на 
одлуката за определување бројот на замениците 
јавни обвинители не ќе бидат именувани предви-
дениот број заменици јавни обвинители, окружните 
јавни обвинителства се должни да делегираат заме-
ници јавни обвинители од редот на своите заменици 
јавни обвинители. 

Ако во рокот од став 1 на овој член во одделни 
општински јавни обвинителства не бидат именува-
ни определениот број заменици на јавниот обвини-
тел ќе се поведе постапка за негово укинување". 

Член 2 
По член 29 се додаваат три нови членови кои 

гласат: 
,,Член 29-а 

По приемот на известувањето од судот во смис-
ла на член 78 став 1 ,член 180 став 3 и член 295 
став 5 од Законот за кривичната постапка, надлеж-
ниот јавен обвинител ќе ги испита околностите под 
кои е извршено навредувањето на друг, односно на-
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рушувашето на редот. Ако утврди дека дејствието 
е извршено, јавниот обвинител ќе одреди друго 
лице да го застапува, дотогашниот застапник ќе 
го предупреди пристојно да се однесува и да се 
придржува за редот определен во постапката. 

Во постапувањето во смисла на став 1 од овој 
член се применуваат одредбите од член 44 став 2 
од Законот за кривичната постапка. 

Член 29-6 
По известувањето во смисла на член 144 став 

3, член 174 став 4 и член 269 став 3 од Законот за 
кривичната постапка повисокиот јавен обвинител 
ќе ги испита околностите поради кои дошло до 
одолговлечување на постапката, или пропуштање 
на рокот и од надлежниот јавен обвинител ќе по-
бара да постапи веднаш. Ако надлежниот јавен об-
винител не постапи и по укажувањето на повисо-
киот јавен обвинител, овој ќе постапи во смисла на 
член 7 од овој закон, за нередовното вршење на ра-
ботите јавниот обвинител ќе го предупреди. 

Член 29-в 
Надлежниот јавен обвинител е должен да го из-

вести надлежниот општествен правобранител на 
самоуправувањето кога се работи за оштетување 
на општествени средства". 

Член 3 
Член 31 се менува и гласи: 
„Кога јавниот обвинител е отсутен или спречен 

да ја врши својата должност, го заменува заме-
никот што тој ќе го одреди. 

Во случај на подолга отсутност или спрече-
ност на понизок јавен обвинител или негов заменик, 
повисокиот јавен обвинител може привремено, но 
најдолго за шест месеци во една година да упати 
свој заменик да ги врши функциите на јавен об-
винител или негов заменик во тоа јавно обвини-
телство, или да одреди тие функции привремено да 
ги врши јавен обвинител или негов заменик од дру-
го општинско јавно обвинителство од подрачјето 
на истото окружно јавно обвинителство, односно 
друг окружен јавен обвинител, или негов заменик. 

Привременото упатување во друго јавно обви-
нителство се врши само ако поради спреченост или 
изземање на јавниот обвинител, или на негов за-
меник, или поради други оправдани причини е до-
ведено во прашање редовното работење на јавното 
обвинителство". ' 

Член 4 
По член 31 се додаваат два нови членови кои 

гласат: 
„Член 31-а 

Ако привременото упатување се врши во оп-
штинско јавно обвинителство, пред донесување на 
решението, се прибавува согласност од извршниот 
совет на собранието на општината во која се упа-
тува јавниот обвинител односно заменикот. 

Ако упатувањето се врши за време до еден ме-
сец, согласноста од претходниот став не се бара. 

Член 31-6 
Јавниот обвинител или неговиот заменик кој 

привремено се упатува на работа во друго јавно 
обвинителство, има право на личен доход на товар 
на јавното обвинителство во кое е упатен. 

Ако јавниот обвинител или негов заменик е 
упатен на работа надвор од местото на неговото 
живеалиште, има право на дневници и надоместок 
за одвоен живот од семејството на товар на јавното 
обвинителство во кое е упатен". 

Член 5 
Во член 44 се додава нов став 7 кој гласи: 
„Стручен соработник во Јавното обвинителство 

на Македонија може да биде дипломиран правник 
со правосуден испит кој шшинал две години на 
практика на правни работи". 

Член 6 
По член 52 се додава нов член кој гласи: 

„Член 52-а 
Јавниот обвинител на Македонија поднесува до 

Врховниот суд на Македонија барање за заштита на 
законитоста против одлуките што ги донел Врхов-
ниот суд на Македонија во управен спор и против 
правосилни судски одлуки во граѓански работи од 
член 401 од Законот за процесната постапка". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија'1. 

376. 

Врз основа на член 333 алинеја 6 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и член 35 
од Законот за јавното обвинителство („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 10/76), Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија, на заедничка седница 
на сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК ОКРУЖЕН ЈАВЕН 

ОБВИНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ 

I 
За заменик окружен јавен обвинител во Скопје 

се именува 
Милица Војводиќ, досегашен заменик окружен 

јавен обвинител во Скопје. 

П 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1924 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

377. 

Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и на член 
73 став 2 и член 89 став 1 точка 1 од Законот за 
редовните судови („Службен весник на СРМ" број 
10/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 
СКОПЈЕ И ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА 

ОКРУЖНИОТ СУД ВО ШТИП 

I 
За судии на Окружниот суд во Скопје се из-

бираат: 
Миладин Стојанов, 
Слободан Жераиќ, 
Евгени Поп-Ацев и 
Петар Најданов, досегашни судии на Окруж-

ниот суд Е о Скопје. 
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и 
Се разрешува од должноста судија на Окруж-

ниот суд во -Штип 
Васил Велковски, по негово барање. 

Ш 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето и ќе се објави во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Број 06-1925 
о јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

378. 
Врз основа на член 338 алинеја 6 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и на член 
73 став 2 и член 89 став 1 точка 9 од Законот за 
редовните судови („Службен весник на СРМ" бр. 
10/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на заедничка седница на сите собори, 
одржана на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА СТОПАНСКИОТ 
СУД НА МАКЕДОНИЈА, НА ОКРУЖНИТЕ СУ-
ДОВИ ВО БИТОЛА И ВО СКОПЈЕ И ЗА ИЗБОР 
НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД 

ВО СКОПЈЕ 

i 
Се разрешуваат од должноста судии, поради ис-

полнување услови за старосна пензија: 
Ѓерослав Геровски, судија на Стопанскиот суд 

на Македонија, од 1 август 1977 година, 
Васко Хаџиевски, судија на Окружниот суд во 

Битола, од 1 септември 1977 година, 
Стојан Манов, судија на Окружниот суд во 

Скопје, од 1 септември 1977 година. 

И 
Се избира за судија на Окружниот стопански 

суд во Скопје: 
Димитар Кожинков, досегашен судија на Ок-

ружниот стопански суд во Скопје. 

III 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1926 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

379. 

Врз основа на член 318 став 1 точка 25 од Уста-
вот па Социјалистичка Република Македонија и на 
член 35 од Законот за јавното обвинителство 
(„Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија" бр. 10/76), Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБ-

ВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

i 
Се разрешува од должноста заменик на јавниот 

обвинител на Македонија: 
Александар Стојановски, поради заминување на 

нова должност. 
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1927 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

380. 
Врз основа на член 389 став 1 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија, по 
предлог од Претседателството на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничка седница на 
сите собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКАТА 

i 
За член на Советот на Република се избира: 
Ацо Шопов, општествено-политички и културен 

работник, досегашен претседател на Републичката 
комисија за културни врски со странство. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1929 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

381. 
Врз основа на член 10 од Законот за пријаву-

вање и испитување потеклото на имотот („Служ-
бен весник на Социјалистичка Република Македо-
нија" број 9/77), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на заедничка седница на сите 
собори, одржана на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И 
НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КО-

МИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ ПОТЕКЛОТО НА 
ИМОТОТ 

i 
Се именуваат за претседател, членови и нивни 

заменици на Републичката комисија за испитување 
потеклото на имотот: 
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за претседател: 
Боро Пеневски, директор на Републичкиот за-

вод за статистика; 
за заменик на претседател: 
Душко Шурбановски, делегат во Општествено-

политичкиот собор на Собранието на СР Македо-
нија; 

за членови и нивни заменици: 
1. Живко Атанасовски, секретар на Секцијата 

за општествено-политички систем на Р К ССРНМ, 
— Ане Јовановски, началник на општите служ-

би на РК ССРНМ; 
2. Душко Стоевски, секретар на Републичкиот 

одбор на Синдикатот на работниците за земјодел-
ска, тутунска и прехранбена индустрија, 

— Радмила Мазевска, економист во Советот на 
Сојузот на синдикатите на Македонија; 

3. Тахир Кадриу, заменик републички секретар 
за финансии, 

— Роза Русо, потсекретар во Републичкиот сек-
ретаријат за финансии; 

4. Инж. Владо Косевски, помошник на репуб-
личкиот секретар за урбанизам, станбено и кому-
нални прашања, 

— Љупчо Тасевски, главен урбанистички ин-
спектор во Републичкиот секретаријат за урбани-
зам, станбени и комунални прашања. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1930 
8 јули 1977 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

382. 
Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-

менување и дополнување на Законот за републич-
ката управа („Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија" број 16/69), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА КУЛ-

ТУРНИ ВРСКИ СО СТРАНСТВО 

I 
Се разрешува од должноста претседател на Ре-

публичката комисија за културни врски со стран-
ство 

Ацо Шопов, поради заминување на нова долж-
ност. 

Се именува за претседател на Републичката ко-
мисија за културни врски со странство 

Матеја Матевски, досегашен директор на Ра-
диотелевизија — Скопје. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1931 
8 -јули 1977 година 

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

ооо 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот па Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одржа-
ла на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕК-

РЕТАР ЗА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА 

I 
Се именува за заменик републички секретар за 

индустрија и трговија 
Илија Поп Стефанија, досегашен директор на 

ООЗТ „Електромакедонија" погон Охрид. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1932 
8 јули 1977 година 

Скопје . Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

284. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕК-

РЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО 

I 
Се именува за заменик републички секретар за 

земјоделство и шумарство 
Никола Петровски, досегашен потсекретар во 

Републичкиот секретаријат за земјоделство и шу-
марство. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1933 
3 јули 1977 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

Благоја Талески, с. р. 

385, 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, па заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕК-

РЕТАР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

I 
Се име?1ува за заменик републички секретар за 

здравство и социјална политика 
Петар Џундев, досегашен заменик републички 

секретар за здравство и социјална политика. 
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II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1934 
8 јули 1977 година 

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

^86. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕК-

РЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО 

I 
Се именува за заменик републички секретар за 

правосудство 
Миле Крцковски, досегашен заменик републич-

ки секретар за правосудство. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1935 
8 јули 1977 година 

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

387. 
Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО 

ПЛАНИРАЊЕ 

I 
Се разрешува од должноста заменик директор 

на Републичкиот завод за општествено планирање 
Костадин Туџаров, поради заминување на нова 

должност. 
II 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1936 
8 јули 1977 година 

Скопје 

388. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за Републич-
ката управа („Службен весник на СРМ" број 16/69), 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одржа-
на на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБ-
ЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 

I 
Се именува за потпретседател на Републичката 

комисија за верски прашања 
Иван Митевски, досегашен помошник на прет-

седателот на Републичката комисија за верски 
прашања. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1937 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

389. 

Врз основа на член 1 став 2 од Законот за из-
менување и дополнување на Законот за Републич-
ката управа („Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија", број 16/69), Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија, на заед-
ничка седница на сите собори, одржана на 8 јули 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИ-
ТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 

I 
Се именува за потпретседател на Комитетот за 

физичка култура 
Чеде Блажевски, досегашен помошник на сек-

ретарот на Извршниот совет на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

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

Бр. 06-1938 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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390. 

Врз основа на член 25 од Законот за јавното 
правобранителство („Службен весник на СРМ" број 
Ѕ/77), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ПРА-
ВОБРАНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА 

I 
Се именува за заменик на јавниот правобрани-

тел на Македонија 
Јордан Леов, досегашен заменик на јавниот 

правобранител на Македонија. 

И 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1939 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

391. 

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ 
НА РЕПУБЛИЧКИОТ ПЕДАГОШКИ СОВЕТ 

I 
Се разрешуваат членовите на Републичкиот пе-

дагошки совет: 
Ристо Бандев и 

Мирко Апостолски, по нивно барање. 

И 
Се именуваат за членови на Републичкиот пе-

дагошки совет: 
Љубица Стојменова, наставник во Основното 

училиште „Страшо Пинџур" во Неготино и 
Благоја Димевски, советник во Општата заедни-

ца на образованието. 
III 

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-
сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1940 
8 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

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

Бр. 30 - Стр. 633 

392. 

Врз основа на член 334 алинеја 8 од Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија и на 
член 30 став 1 од Законот за радиодифузијата 
(„Службен весник на СРМ" број 20/74), Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, на од-
делни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 јули 
1977 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР 
НА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА - СКОПЈЕ 

I 
Се разрешува од должноста директор на Радио-

телевизија — Скопје 
Матеја Матевски, поради заминување на нова 

должност. 
Се именува за директор на Радиотелевизија — 

Скопје 
Стојан Димовски, член на Извршниот комитет 

на Претседателството на ЦК СКМ. 

II 
Оваа одлука влегува во сила со денот на доне-

сувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1928 
8 јули 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

393. 

Врз основа на член 21 од Законот за утврдува-
ње на катастарскиот приход („Службен весник на 
СРМ", број 34/72), Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 8 јули 1977 година, 
донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИТЕ СКАЛИ 

Член 1 
Се одобруваат катастарските скали за катас-

тарските околии: Берово, Битола, Брод, Валандово, 
Виница, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир 
Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Кратово, Кри-
ва Паланка, Крушево, Куманово, Неготино, Охрид, 
Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струга, Скоп-
је, Струмица, Св. Николе, Тетово, Титов Велес и 
Штип, што се составен дел на оваа одлука. 

Катастарските скали ќе се применуваат од 1 
јануари 1978 година. 
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Член 2 
Општествено-политичките заедници, како и са-

моуправните интересни заедници, организациите на 
здружениот труд и други организации до 31 де-
кември 1977 година ќе ги сообразат прописите во 
кои катастарскиот приход е определен како основ-
за плаќање на обврските и за користење на пра-
вата од страна на граѓаните со новиот катастарски 
приход пресметан врз новите катастарски скали. 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1970 
8 јули 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здружениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

394. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија и член 21 
став 2 од Законот за водите („Службен весник на 
СРМ", бр. 47/73), Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, на одделни седници на Собо-
рот на општините и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 16 јуни 1977 година, и на седницата 
на Соборот на здружениот труд, одржана на 8 
јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСКАТА ОС-

НОВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
Се донесува Водостопанската основа на Соци-

јалистичка Република Македонија (во натамошниот 
текст: Водостопанска основа). 

Член 2 
Водостопанската основа ја сочинуваат: 
1. Водостопанската основа на СР Македонија — 

текстуален дел, отпечатена во книга со 316 стра-
ници во формат 17 х 24 см. 

2. Елаборатот: „Водостопанска основа на СР 
Македонија — техничко-економски подлоги" (во 
натамошниот текст: Елаборат на водостопанската 
основа), кој се состои од: 

— Книга Ај (ОПШТ дел, природни фактори и 
општествено стопански услови); 

— Книга Аг (еднострани водостопански решени-
ја, отпадни води и комплексни водостопански реше-
ни ј а); 

— Книга Б (Природни фактори I); 
— Книга Бх (Природни фактори II); 
— Книга Б2 (Природни фактори III); 
— Книга Г (еднострани водостопански решени-

ја, отпадни води и комплексни водостопански ре-
шенија I); 

— Книга Д (еднострани водостопански реше-
нија); 

— Книга Г (еднострани водостопански решени-
ја, отпадни води и комплексни водостопански ре-
шенија II); 

— Книга Е (Ползување на водните сили). 

Член 3 
Водостопанската основа на Социјалистичка Ре-

публика Македонија не се објавува во „Службен 
весник на СРМ" а се чува во републичкиот орган 
на управата надлежен за работите на водостопан-
ството. 

Заинтересираните организации на здружениот 
труд и другите самоуправни организации и заедни-
ци, државните органи, граѓанско-правните лица и 
граѓаните, можат да вршат увид и да ја користат 
Водостопанската основа на СРМ на начин што ќе го 
определи републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на водостопанството. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1923 
9 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

Претседател на Собранието на 
на Соборот на здружениот СРМ, 

труд, Благоја Талески, с. р. 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на 

општините, 
Блашко Јаневски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 

395. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на 

СРМ и на член 2 став 2 од Законот за финанси-
рање на изградбата, одржувањето и реконструк-
цијата на патиштата („Службен весник на СРМ" 
бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на 
здружениот труд и Општествено-политичкиот со-
бор, одржани на 8 јули 1977 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, 
ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТНА-
ТА МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА 

Со оваа програма се утврдуваат средствата за 
изградба, одржување и реконструкција на патната 
мрежа во СР Македонија за периодот од 1976 до 
1980 година, нивниот распоред и начинот на нив-
ното користење. 

II 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патната мрежа за периодот од 1976 
до 1980 година се утврдуваат во износ од 3.646,7 ми-
лиони динари и се обезбедуваат од следниве из-
вори: 

1. Републички средства (постоја-
ни извори) за патишта 

2. Средства на ЈНА (за довршу-
вање на започнатите патни 
правци Другово — Доленци и 
Лакавица — Неготино) 

(во мил. дин.) 

1.965,0 

90,7 
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3. Средства на Електростопанст-
во — Скопје (за учество во 
изградбата на патот Прилеп — 
Мариово за делницата Прилеп 
ХЕ Чебрен — Витолиште — 
85,0 мил. дин. и учество за патот 
Битола — Маково за делница-
та Битола — Суводол, 50,0 мил. 
динари) 135,0 

4. Средства на општините (за екс-
пропријација на земјиштето) 80,0 

5. Средства од СР Србија (учество 
за изградба на патот Младо 
Нагоричане — манастир Про-
хор Пчински) 9,0 

ПАТЕН ПРАВЕЦ 

1.1. Кичево — Охрид 
Изградба од с. Размо до влезот во Охрид и из-
градба на автобуски станици и приклучни па-
тишта во ниво на изград. дел од патот 

1.2. Претор — граница со Грција 
Потпол. довршув. на изградбата и пуштање на 
патот во сообраќај 

1 3. Крушево — Д. Хисар со крак за Дивјаци, пот-
полно довршување на изградбата на патот и 
кракот за с. Дивјаци 

1.4. Прилеп — Мариово 
Се довршува целосно неговата изградба 

1.5. Кратово — Пробиштип 
Реконструкција на целата должина на патот 

1.6. Мл. Нагоричани — ман. Прохор Пчински 
Довршув. на сите работи, освен на површни, 
асфалтен слој. Патот ќе биде даден во употреба 

1.7. Обиколување на Гостивар 
Изградба на нов пат и пуштање во сообраќај 

1.8. Другово — Доленци 
Довршув. на изградбата на новиот пат и пуш-
тање во сообраќај 

1.9. Лакавица — Неготино 
Довршување на изградбата на новиот пат и 
пуштање во сообраќај 

Вкупно: (од 1.1. до 1.9.) 

6. Средства од народен заем (85%) 
од вкупно собрани средства) 935,0 

7. Средства од М. Банка 432,0 
Вкупно: (1—7) 3.646,7 

III 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патната мрежа ќе се користат за: 

1. Довршување на работите на патните правци од 
Програмата за изградба и реконструкција во пе-
риодот 1971/1975 година, во вредност од 495,1 мил. 
динари за должина од 104,1 км. и тоа за: 

Должина (км) мил. Динамика на 
Вкупно за градење и н- градење 

53,6 3,0 27,2 1976/77 

18,0 10,0 33,6 1976/77 

25,0 21,0 64,5 1976/77 
35,0 24,0 118,5 1976/77 

18,0 18,0 37,7 1976/77 

19,0 4,0 11,7 1976/77 

4,2 4,1 34,1 1976/77 

29,6 10,0 114,4 1976/77 

28,6 10,0 53,4 1976/77 

230,9 104,1 495,1 

2. Изградба и реконструкција на нови патни правци во вредност од 2.270,9 мил. 
ба на 350,0 км. и тоа за: 

динари за изград-

Должина (км). Мил. Динамика на 
ПАТЕН ПРАВЕЦ 

Вкупно за градба дин. градење 

1 2 3 4 5 

2.1. Мак. Брод — Кичево 27,0 27,0 81,6 1977/78 
Реконструкција на постојниот пат 

126,0 1977/78 2.2. Куманово — Св. Николе 42,0 42,0 126,0 1977/78 
Реконструкција на постојниот пат 

1976/78 2.3. Битола — Чебрен 
Реконструкција на постојниот пат 22 км. и 

50,0 30,0 108,0 1976/78 

изградба на нов пат околу РЕК Битола 8 км. 
1978/79 2.4. Чебрен — Витолиште 20,0 20,0 72,5 1978/79 

Изградба на нов пат 
1978/80 2.5. Куманово — Ранковци 

Изградба на нов пат, потполно заврш. на 20 км. 
40,0 20,0 110,0 1978/80 

2.6. Дебар — гран. со НР Албанија 
Реконструкција на постојниот пат 

3,0 3,0 9,0 1979/80 

2.7. Мак. Брод — Белица 
Реконструкција на постојниот пат 

28,0 28,0 78,0 1979/80 

2.8. Кривогаштани — Крушево 
Изградба на нов пат 

8,0 8,0 34,0 1979/80 

2.9. Подмоље — Струга 
Изградба на нов пат 

9,0 9,0 43,4 1978/79 

2.10. Тработивиште — Пехчево 
Реконструкција на постојниот пат 

18,0 18,0 60,0 1979/80 
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1 2 3 4 5 
2.11. Тетово — Гостивар 20,0 10,0 40,0 1979/80 

Изградба на надвозници и паралелни патиш-
та за локален сообраќај 

2.12. Охрид — Битола (делница Ресен — Битола) 70,0 6,0 37,4 1979/80 
Изградба на нов пат на одделни делови на на ј -
критичните места 6 км. 

2.13. Куманово — Скопје — Т. Велес 54,0 54,0 1054,0 1977/80 
Изградба на автопатот (прва фаза на изградба 

54,0 

на еден коловоз) и користење на 
пат 

постојниот 

2.14. Скопје — (Миладиновци) —Св. Николе - Штип 
— Струмица 110,0 24,0 172,0 1979/80 
— Овче Поле — Штип 12 

110,0 24,0 

— Обик. на Штип 8 
— Обик. на Струмица 4 

2.15. Т. Велес — Прилеп — Битола 105,0 18,0 120,0 1979/80 
— Обик. на Прилеп 6 
— Дел. од дел. Прилеп — Битола 6 
— Обик. на Битола 6 

2.16. Охрид — Пештани 10,0 10,0 30,0 1979/80 
2.17. Берово — Струмица (Хамзали) 35,0 10,0 25,0 1979/80 

(дели. на страна на Струмица и Берово) 
1979/80 2.18. Гевгелија — гран. со Грција 5,0 5,0 40,0 1979/80 

2.19. Интервенции во изградба на патишта кои при 
прекатегоризација би се внеле во реп. патна 
мрежа (Тетово — П. Шапка, Маврови Анови 

1978/79 — Маврово, Пелистер и др.) 30,0 10,0 30,0 1978/79 
Вкупно (2.1—2.19) 688,0 350,0 2.270,9 

Динамиката за довршување на работите на пат-
ните правци по Програмата 1971, 1975 година и на 
изградбата и реконструкцијата на новите патни 
правци (точка 1 и 2) ќе се утврдува со годишните 
програми, во зависност од реализацијата на плани-
раните средства. 

(во мил. дин.) 
3. Средствата за одржување на 

патната мрежа во вредност од 
550,0 мил. динари се распре-
делуваат за: 

3.1. Зимско одржување 66,0 
Усогласено со насоките даде-
ни во „Елаборатот за зимска 

служба" 
3.2. Редовно одржување 170,9 

Рутинско одржување, преглед-
но интервентна служба и об-
нова на хоризонталната сигна-
лизација 1 патиштата 

3.3. Инвестицис 10 одржување, за-
јакнување на коловозните 
конструкции 300 км., санација 
и изградба на 102 објекти, от-
странување на „црните точки" 
и опрема на патиштата 287,3 

3.4. За елементарни непогоди и 
оперативна резерва 25,8 

Вкупно: (од 3.1. до 3.4.) 550,0 

5. 
6. 

Обврски по кредити 
(Отплата на разни кредити, 
М. Банка и од ЈНА) 
Студии и проектирање 
Експроприј ациј а 
(од општините 80,0 мил. дин. 
од Советот 40,0 мил. дин.) 
Надзор, испитување и редов-
на дејност на Стручните 
служби 

120,7 

50,0 
120,0 

40,0 
Се вкупно: (од 1 до 7) 

IV 

3.646,7 

Средствата што ќе се формираат од редовните 
приходи над износот утврден во Програмата да се 
користат првенствено за проширување на обемот 
на модернизацијата на патот Куманово — Ранковци. 

Учеството на општините до 12% од вредноста 
на работите ќе се користи за експропријација на 
земјиштето и објектите на патниот појас. 

Неразвиените општини и општините што учест-
вуваат за изградба на автопатот Куманово — Титов 
Велес ќе обезбедат 500/о од трошоците на експро-
приј ацијата. 

VI 
Вредноста на планираните работи е пресметана 

врз основа на цените од јануари 1977 година. 
Потребните средства за разлики во цени што ќе 

се јават во периодот од 1978 до 1980 година ќе се 
обезбедат од покачувањето цената на бензинот 
(март 1977 година) по 0,55 динари литар, што намен-
ски ќ^ се отстапат за патиштата. 

VII 
Средствата за изградба, одржување и рекон-

струкција на патиштата, освен кредитот од Меѓу-
народната банка и кредитот од ЈНА се даваат без 
обврска на враќање. 

Средствата од претходниот став ќе се употре-
бат за намените предвидени во Програмата. 

VIII 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од де-

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Бр. 06-1944 
8 јули 1977 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Соборот на здруж-ениот на Собранието на 

труд, СРМ, 
инж. Љубомир Гиговски, с. р. Благоја Талески, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот 

собор, 
Гога Николовски, с. р. 
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396. 

Врз основа на член 8 од Законот за извршу-
вање на Републичкиот буџет за 1977 година („Служ-
бен весник на СРМ", бр. 44/76), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија, донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД НА СР МАКЕДОНИЈА 

1. Од средствата на Резервниот фонд на СР 
Македонија се доделуваат 1.900.000 динари на Соб-
ранието на општината Виница за надоместок на 
неостварените приходи од водниот придонес поради 
штетите на оризовите насади предизвикани од вре-
менските непогоди во 1976 година. л 

2. Средствата од претходната точка се доделу-
ваат без обврска за враќање. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1536/1 
7 јули 1977 година 

Скопје 

Претседател 
на Извршниот совет, 

Благој Попов, с. р. 

397. 

Врз основа на член 5 од Законот за општествена 
контрола на цените („Службен весник на СРМ" бр. 
25/72), а во врска со точките 1 и 2 од Договорот за 
начинот на формирање на малопродажните цени 
за свежо месо („Службен лист на СФРЈ" бр. 29/75, 
47/76, 19/77 и 35/77), Извршниот совет на Собранието 
на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУ-
КАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА КРАВ-

ЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1975 ГОДИНА 

1. Важноста на Одлуката за определување пре-
мија за кравјо и овчо млеко во 1975 година („Служ-
бен весник на СРМ" број 19/75, 11/76, 24/76 и 16/77), 
се продолжува до 30 септември 1977 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија", а ќе се при-
менува од 1 јули 1977 година. 

Бр. 12-1693/1 
14 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

399. 

Врз основа на член 7 од Законот за основање 
на организација за приредување игри на среќа 
(„Службен весник на СРМ", бр. 46/72), Извршниот 
совет на Собранието на СР Македонија донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ И НА 
ИЗНОСИТЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРА-
ЊЕ НА ЦЕЛИТЕ НА СОЦИЈАЛНО-ХУМАНИТАР-
НИТЕ ДЕЈНОСТИ И ЗА РАЗВИТОКОТ НА ФИ-

ЗИЧКА КУЛТУРА ВО 1977 ГОДИНА 

1.Делот од приходот на организацијата на здру-
жениот труд за приредување игри на среќа — Ло-
тарија на Македонија, наменет за финансирање на 
социјално-хуманитарните дејности и за развитокот 
на физичката култура во вкупен износ од 36.515 
илјади динари, се распределува: 

О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА 
ФОРМИРАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ 

НА СВЕЖО МЕСО 

1. Во Одлуката за начинот на формирање на ма-
лопродажните цени за свежо месо („Службен вес-
ник на СРМ" бр. 24/75, 35/76, 38/76, 43/76 и 17/77), во 
точката 2 се врши следната измена: 

— во алинеја прва, бројот „23,70" се заменува 
со бројот „26,70". 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Бр. 12-1703/1 
7 јули 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

а) За еоцијално-хуманитарните 
организации 

398. 

Врз основа на член 25 од Законот за извршува-
ње на републичкиот буџет за 1977 година („Служ-
бен весник на СРМ" бр. 44/76), Извршниот совет 
на Собранието на СР Македонија донесува 

(во илјади дин.) 

1.276 

1.197 

1. Сојуз на здруженија на бор-
ците од НОВ на СРМ 

2. Црвен крст на Македонија 
— за редовна дејност 
— за работни простории на со-

цијално-хуманитарните ор-
ганизации 4.000 

3. Сојуз на друштвата на мен-
тално-неразвиените лица во 
СРМ 962 

4. Сојуз на слепите на СРМ 
— за редовна дејност 962 
— за набавка на опрема 600 

5. Сојуз на глувите на СРМ 962 
6. Сојуз на трудовите инвалиди 

на СРМ 412 
7. Сојуз за грижи и воспитува-

ње на децата на СРМ , 412 
8. Сојуз за спорт и рекреација 

на инвалидите на СРМ 334 
9. Народна техника на СРМ 255 

Ј0. Сојуз за борба против алко-
холизмот и наркоманијата 263 

11. Сојуз на дистрофичарите на 
СРМ 177 

12. Здружение на цивилните ин-
валиди од војната 255 

13. Сојуз на друштвата на дефек-
толозите 133 
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14. Здружение на социјалните ра-
ботници на СРМ 98 

15. Здружение на клубовите на 
лекувани алкохоличари 98 

16. Друштво на дијабетичарите на 
СРМ 400 

17. Здружение за помош на лица 
заболени од мултиплексскле-
роза 55 

б) За развиток на физичката 
култура 16.449 

в) За фудбалскиот сојуз на Ју-
гославија за користење на ка-
лендарот на натпреварувањето 
(100/о од планираниот промет 
на спортската прогноза) 7.2.5 

2. Средства од точката 1 под б) Лотаријата на 
Македонија ќе им ги уплатува на заедниците за 
физичка култура во општините сразмерно на уче-
ството во остварената уплата на спортската про-
гноза, кои ќе се користат за изградба, опремување 
инвестиционо одржување и материјални трошоци 
за тековно одржување на објектите за физичката 
култура. 

3. Ако Лотаријата на Македонија не го оствари 
финансискиот план за 1977 година, на организа-
циите од точката 1 на оваа одлука сразмерно ќе 
им бидат намалени средствата утврдени со оваа 
одлука. 

4. Ако Лотаријата на Македонија оствари при-
ход поголем од износот утврден со финансискиот 
план за 1977 година, разликата на повеќе остваре-
ниот приход ќе им биде распределена на организа-
циите од" точката 1 на оваа одлука според нивното 
учество во користењето на средствата со оваа од-
лука. 

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

Број 12-1335/1 
9 јуни 1977 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 

400. 

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за по-
ложбата и овластувањето на Црвениот крст на Ма-
кедонија („Службен весник на СРМ" бр. 27/77), 
Извршниот совет на Собранието на СР Македонија 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД ВЛЕЗНИЦИ 
ЗА ПРИРЕДБИ ШТО СЕ НАПЛАТУВА ВО КО-
РИСТ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА 

1. Висината на придонесот од влезници за при-
редби што се наплатува во корист на Црвениот крст 
на Македонија изнесува 0,50 динари за секоја про-
дадена влезница. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

Бр. 12-1638/1 
14 јули 1977 година 

Скопје 

401. 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
внатрешни работи („Службен весник на СРМ", бр. 
45/72 и 31/74), републичкиот секретар за внатрешни 
работи донесува 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ ВО ОРГАНИ-
ТЕ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ ШТО ИМААТ 
СВОЈСТВО НА ОВЛАСТЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИЦА 

Член 1 
Во Правилникот за определување на работници 

во органите за внатрешни работи што имаат свој-
ство на овластени службени лица („Службен весник 
на СРМ", бр. 41/73 и 22/76), во член 1 став 2 точка 
1, по зборовите „кино техника", се додаваат збо-
ровите „инспекциски работи на заштита од пожар". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 05-11068/1 
12 јули 1977 година 

Скопје 
Заменик на републичкиот се-
кретар за внатрешни работи, 

Евзи Мемети, с. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Кривичниот закон на 
Социјалистичка Република Македонија, објавен во 
„Службен весник на СРМ" број 25/77 се п о т п а д -
нале грешки, поради што се дава 

И С П Р А В К А 

НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОН НА СОЦИЈАЛИСТИЧ-
КА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Во член 10 ред шести наместо зборот „живеал" 
треба да стои зборот „живеел". 

Во член 18 став 3 ред втори наместо зборот 
„мајмалку" треба да стои зборот „најмалку". 

Во член 36 стаЕѕ 1 под г) ред трети по зборот 
„лице" наместо зборот „за" треба да стои буквата 
„а". 

Во член 36 став 7 ред петти по зборот „заед-
ници" се става запирка. 

Во член 64 став 2 ред втори и трети наместо 
зборовите „својот службен положај" треба да сто-
јат зборовите „својата службена положба". 

Називот на единаесеттата глава наместо „Кри-
вични дела против достоинството" треба да гласи 
„Кривични дела против достоинството на личноста 
и моралот". 

Во називот на членот 98 наместо зборот „поло-
жајот" треба да стои зборот „положбата". 

Во член 113 став 1 ред шести пред зборот 
„здравјето" сврзникот „и" треба да се замени со 
зборот „или". 

Во член 118 став 1 ред шести наместо зборот 
,.здравствена" треба да стои зборот „здравствената". 

Во член 125 став 2, 4 и 5 во првите редови на-
место зборот „делата" треба да стои зборот „де-
лото". 

Во член 165 став 4 ред втори наместо зборовите 
„граѓанско-правно лице" треба да стојат зборовите 
„граѓанско-правни лица". 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Благој Попов, с. р. 
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Во член 168 став 3 ред трети наместо зборот 
„предмети" треба да стои зборот „предметите". 

Во член 235 став 2 ред први наместо зборот 
„делата" треба да стои зборот „делото". 

Во член 240 став 1 ред четврти наместо зборот 
„загрозува" треба да стои зборот „загрози". 

Бр. 09-1982 
5 јули 1977' година 

Скопје 
ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА 
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО 

НА СРМ 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

Окружниот стопански суд во Штип со реше-
нието Фи. бр. 312 од 10. XI. 1976 година, на регис-
тарска влошка бр. 86 го запиша во судскиот регис-
тар следното: место досегашниот директор на Ру-
дарско-геолошкото техничко училиште — Проби-
штип, Лазар Арсениев, е именуван за директор 
Перо Анастасов, кој со потполни и неограничени 
овластувања ќе ја потпишува организацијата на 
здружен труд. 

Лицето Борис Миленков, заеднички со директо-
рот ќе ја потпишува финансиската документација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Советот на Рударско-геолошкото тех-
ничко училиште — Пробиштип, бр. 0301-87 од 9. 
XI. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
312/76. (53) 

Окружниот стопански суд во Штип со решение-
то Фи. бр. 325 од 25. XI. 1976 година, на регистар-
ска влошка бр. 230, ја запиша во судскиот регистар 
промената на предметот на работењето (дејноста) на 
„Макпромет" — производно трговско претпријатие 
на големо и мало — Штип, ООЗТ — трговија на ма-
ло и големо „Снабдител" — Штип, така што досе-
гашната дејност се проширува уште и со: 

— промет на мало со свежо месо (свинско, го-
ведско, телешко, јунешко, овчо и јагнешко). 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
одлуката на Работничкиот совет на ООЗТ „Снабди-
тел" — Штип, во состав на ОЗТ „Макпромет" — 
Штип, бр. 02-44/2 од 7. X. 1976 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
325/76. (54) 

МАЛИ ОГЛАСИ 
Се огласуваат за неважни следните 

загубени документи: 

Свидетелство за I година рударско училиште на 
име Томе Алексоски, ул. „Будимаш" бр. 3/35, При-
леп. (781) 

Здравствена легитимација на име Роса Шлаке-
ска, ул. ,,В. Кидрич" бб Прилеп. (782) 

Свидетелство на име Верка Котеска, с. Галича-
ни, Прилеп. (783) 

Свидетелство за V одделение на име Петкана 
Гиновска, с. Луковица, Тетово. (784) 

Свидетелство за I клас и матурско свидетел-
ство на име Фадил Зејнели, Тетово. (785) 

Свидетелство за осмолетка на име Асани Зул-
ќуфли, Тетово. (786) 

Свидетелство за П и Ш година СЕУ на име 
Наска Неделчева, ул. „В. Главинов" бр. 80, Т. Ве-
лес. (787) 

Свидетелство за IV одделение на име Фарук 
Вехапи, с. Врапчиште, Гостивар. (788) 

Свидетелство за IV одделение на име Мухарем 
Хашити, с. Врановци, Гостивар. (789) 

Работна книшка на име Абдулхаким Синани, 
с. Речане, Гостивар. (790) 

Свидетелство за VIII одделение на име Цветан-
ка Рајатоска, с. Г. Коњари, Прилеп. (791) 

Пасош бр. МА 045168, издаден од СВР - При-
леп на име Трајко Димески, ул. „Димо Н а р е д н и о т " 
бр. 24, Прилеп. (792) 

Откупна белешка за сончоглед бр. 12349 од 28. 
IX. 1976 година на име Трајко П. Китаноски, с. 
Крушеани, Прилеп. (793) 

Свидетелство бр. 99 од 15. П. 1970 година на име 
Раде Стојчески, ул. „Моша Пијаде" бб, Прилеп. 

Свидетелство за УШ одделение на име Ленче 
Милановска, с. Мл. Нагоричане, Куманово. (795) 

Свидетелство издадено од УЗУС — метален смер 
бр. 66/67 година на име Јован Малинов, ул. „Јане 
Сандански" бр. 27, Т. Велес. (796) 

Земјоделска здравствена книшка на име Аб-
дула Имери, с. Челопек, Тетово. (797) 

Здравствена легитимација на име Ајрије Адеми, 
с. Отушиште, Тетово. (798) 

Здравствена легитимација на име Зилбеар Изе-
ири, ул. ,,Вл. Тоска" бр. 85, Тетово. (799) 

Пасош бр. МА 218591, издаден од СВР - Те-
тово на име Шинаси Рецепи, ул. „Никола Тесла" 
бр. 23, Тетово. (800) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Авдил Беќири, с. Желино, Тетово. (801) 

Земјоделска книшка на име Хамиде Беќири, с. 
Желино, Тетово. (802) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Хикмас Беќири, с. Желино Тетово. (803) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Решадие Беќири, с. Желино, Тетово. (804) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Алије Беќири, с. Желино, Тетово. (805) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Рамије Беќири, с. Желино, Тетово. (806) 

Земјоделска здравствена легитимација на име 
Шинѓеле Беќири, с. Желино, Тетово. (807) 

Лична карта на име Илјаз Исмаили, ул. „И. Р. 
Лола" бр. 86, Гостивар. (808) 

Свидетелство на име Џелал Фидани, с. Бели-
чица, Гостивар. (809) 

Сообраќајна дозвола на име Јамик Камили, 
с. Симница, Гостивар. (810) 

Свидетелство на име Насир Бајрами, Гостивар. 
Здравствена легитимација на име Ж и в к а Пан-

телеова, ул. „Блага Ружето" бр. 43, Прилеп. (812) 
Индекс бр. 1574/76 на име Ристе Крстески, ул. 

,.Букоски мост", Битола. (813) 
Свидетелство за УШ одделение на име ѓорѓи 

Аризаноски, ул. „Мукос" бр. 27, Прилеп. (814) 
Лична карта на име Мицо Димески, ул. „Јоска 

Јорданоски" бр. 89, Прилеп. (815) 
Работна книшка на име Бане Стојановски, с. 

Цветишница, Куманово. (816) 
Свидетелство за УШ одделение, издадено од 

Училиштето „Стив Наумов" на име Алија Синано-
ски, с. Пласница, М. Брод. (817) 

Свидетелство за основно училиште на име Ре-
шат Ајдини, Тетово. (818)) 

Свидетелство на име Слаѓана Антовска, с. Си-
ричино, Тетово. - (819) 

Лична карта издадена од СВР - Тетово на име 
Нуриман Зеќири, с. Камењане, Тетово. (820) 

Лична карта на име Златко Богески, ул. „Ле-
нин" бр. 166, Прилеп. (821) 

Здравствена книшка на име Петар Тошески, 
кеј „1-ви мај" бр. 39, Прилеп. (822) 

Свидетелство од Ш година, издадено од Тргов-
ски центар на име Рампо Кососки, ул. „Моша Пи-
јаде" бр. 2856, Прилеп. (823) 

Свидетелство за Ш година на име Славе Цвет-
коски, ул. „Богомилски поход" бр. 22, Скопје. (824) 

Работна книшка на име Славица Митевска, ул. 
„Благе Илиев Гуне", бр. 30, Куманово. (825) 

Воена книшка издадена од Куманово на име 
Петар Стојковски, Скопје. (1063) 



15 јули 1977 

СОДРЖИНА 
Страна 

356. Закон за распишување јавен заем за из-
градба и реконструкција на патиштата 
во СР Македонија - — — — — — 593 

357. Закон за обезбедување средства за учест-
во на републиката во финансирањето на 
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372. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за вршење угостителска деј-
ност со личен труд и сопствени средства 622 

373. Закон за дополнување на Законот за ус-
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Социјалистичка Република Македонија 624 

374. Закон за изменување и дополнување на 
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375. Закон за изменување и дополнување на 
Законот за јавното обвинителство — — 628 

376. Одлука за именување заменик окружен 
јавен обвинител во Скопје — - — — 629 

377. Одлука за избор на судии на Окружниот 
суд во Скопје и за разрешување судија 
на Окружниот суд во Штип — — — 629 
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избор на судија на Окружниот стопан-
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претседател на Републичката комисија 
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Комитетот за физичка култура — — 632 

390. Одлука за именување заменик на јав-
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нот на формирање на малопродажните 
цени на свежо месо — — — — — — 637 

398. Одлука за продолжување важноста на 
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